
ေလာကရဲ႕ ကဗ်ာဓါတ္

ေလာကဓါတ္ရဲ႕ ကဗ်ာ

ၾကက္သြန္၊ မိုးလႈိင္ည၊ ေမာင္ဖုန္းျမင့္၊ ေတေလ၊ 

လင္းနီညိဳ၊ လင္းရမၼာ၊ သုိးထိန္း(အႏိၲမ)

တစ္စင္ေထာင္ျခင္းလည္းမဟုတ္၊ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ၾသဇာခံရန္လည္းမဟုတ္၊

ဂဠဳန္ဆားခ်က္ျခင္းလည္းမဟုတ္၊

ကိုယ့္ထမင္း ကုိယ္စား၍…

အႏုပညာကုိ ေက်ာင္းၾကည့္ၾကျခင္းမွ်သာ။
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အယ္ရာ ကုတ္ဒ္ 2010

အဲဒီမွာစေတြ႔တာပဲ

ခံတြင္းပ်က္ေနတ့ဲ အပ္တစ္စင္းနဲ႔

ေတာင္ပံက်ိဳ းေနတ့ဲ အပ္တစ္စင္း

အျဖစ္အပ်က္က အလင္းရ႕ဲအလ်င္အတိုင္းျမန္ဆန္လြန္းေတာ့လည္း

ေရွာင္လည္းထိမယ္

မေရွာင္လည္းထိမယ္

အေၾကာထဲကို ထုိးသြင္းလုိက္တယ္

အေၾကာႀကီးနဲ႔ ထုိးသြင္းလုိက္တယ္

အေၾကာကုိ ထုိးသြင္းလုိက္တယ္

အေၾကာ ပူေႏြးလာမႈကသိသိသာသာျဖစ္ေနရင္လည္း

အတိတ္ေမ့သလုိလုိ ေရႊထုပ္ေကာက္ရသလုိလိုပဲ

ေနလုိက္ရင္ေနလုိက္

ဒါမွမဟုတ္ရင္ တစ္ခုခုနဲ႔အာ႐ံုေျပာင္း / အာသာေျဖ

ဖလာဆုိတာေတြကုိ ဖလားလုသလုိလုရင္း

ဗိုင္းရပ္စ္မကုိက္ဖို႔ သတိထား

(သစ္စိမ္းက်ိဳ းက်ိဳ းသလုိ) မက်ိဳးဖုိ႔သတိထားထားၿပီး

တစ္ေန႔တစ္မ်ုဳိ း မ႐ုိးရေလေအာင္

အလွည္႔က်စနစ္နဲ႔ လွည့္လည္ေဖာ္ျပ (မသိမသာ)

မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေတြ ေတြ႔ေတာ့လည္း

႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလုိက္ၾကတာ တကယ့္အ႐ူးမ်ားအတုိင္း ….။ ။

-/ ၾကက္သြန္/-

ေျမြကုိက္ပါတယ္ဆုိမွ

အေပါက္ေလးနဲ႔လား လာလာေမးေနတယ္

ေျမြပဲ

အိပ္မက္က ဘယ္ဖက္ကုိပေဲစာင္းအိပ္အိပ္လွမလာဘူး

ေန႔ေရာ ညေရာ ခံေနရတ့ဲပုဂၢိဳလ္

ဇာတ္ညႊန္းထဲမွာကိုက ကုိယ့္အတြက္မင္းသမီးပါမလာဘူး

တခ်ိဳ ႕ကေျပာတယ္ အေဖာ္ေဆာင္ထားဖုိ႔

ကိုယ္ကလည္းအဲဒီလိုမ်ိဳး ၾကြက္သားေရာင္ရမ္းေနတာမဟုတ္ေတာ့

ဘယ္လိုဆူးပင္နဲ႔မွ မၿငိခင္ကတည္းက

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေဖာက္ခြဲထားလုိက္တာပါပဲ

အဆင္ေျပတယ္မဟုတ္လားဆုိေတာ့လည္း

ေနသားက်ေနပါၿပီေျပာရမလုိပဲ

ေနရင္းထုိင္ရင္း အသားေတြပဲ့ပ့ဲက်ေနတာ

အေသြးေတြပဲ့ပဲ့က်ေနတာ ဘယ္သူမွမသိဘူး

တကယ္ေျပာေနတာ

က်ဳပ္ေနာက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။

-/ ၾကက္သြန္/-
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အၾကမ္းဖက္သမားဆိုတာ…ငါပဲ။

တစ္ကမာၻလုံး လံုၿခဳံေရးေတြ

အံုးအံုးကၽြတ္ကၽြတ္နဲ႔ 

အၾကမ္းဖက္သမားကိုလိုက္ရွာေနၾကတယ္

ငါလည္းအေၿပးအလႊားစဥ္းစားတာေပါ့

အၾကမ္းဖက္သမားဆိုတာ … ဘယ္သူလဲ

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ

ငါ့အိတ္ကပ္ထဲက ေငြေၾကးက

ငါ့ကိုၿပန္ေပးဆြဲတယ္…

ငါပတ္ထားတ့ဲနာရီက ငါ့ကို

အက်ဥ္းခ်တယ္….

ငါလြယ္ထားတဲ့အိတ္က ငါ့ကုိ

ၿပန္ထည့္သယ္သြားတယ္…

ငါစီးထားတ့ဲဖိနပ္က

ငါ့ခရီးေတြကိုသတ္ပစ္တယ္…

အဲဒီလုိနဲ႔

ငါေသသြားၿပီဆိုပါစုိ႔

ငါ့နာမည္တစ္လုံးနဲ႔ အုတ္ဂူဟာ

သုဘရာဇာေတြအရက္ေသာက္ဖုိ႔

အၾကမ္းဖက္ခံရတုန္းပဲ…

ငါယံုလုိ႔ ေရးခ့ဲတာေကာ

ငါၾကဳံလုိ႔ေရးခ့ဲတာေကာ

ေဟာဒီ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္း

ငါ့စာေတြဖတ္မိတ့ဲ လူေတြကို

ေခ်ာင္းေၿမာင္းလုပ္ၾကံဖုိ႔ၾကိဳစားဦးမွာ

ငါ့ မွာငါေတြထပ္ၿပီး…

ငါ့ကိုယ္ငါေကာ အၿခားအရာေတြကို

အၾကမ္းဖက္ခဲ့တယ္

ငါ…ဆိုတာ အၾကမ္းဖက္သမားပဲ….။

-/ မိုးလႈိင္ည/-
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ငါ့ကိုယ္ငါ တစ္ဝက္တိတိမုန္းတယ္

သမၼတနစ္ဆင္ဟာ

သူ႔ရန္သူေတာ္စာရင္းမွာ သူ႔နာမည္ ပထမဆံုးေရးၿခစ္ခ့ဲရသလို

ဒီေန႔မွာ ငါ့ကုိယ္ငါမုန္းတဲ့အေၾကာင္းေတြေရးၿခစ္ခဲ့ရၿပီ။

ပထမဆံုး…

ငါဟာအလြန္အမင္းမာနၾကီးတတ္တာပဲ

တခ်ဳိ႔အခ်ိိန္ေတြမွာ အဲဒီမာနကသိပ္အသံုးက်ၿပီး

တခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြမွာ မိုက္မလဲြန္းရာက်တယ္..

အဲဒီအတြက္ ငါ့ကုိယ္ငါတစ္ဝက္တိတိမုန္းတယ္

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုတဲ့ငါဟာ

တစ္ခါတစ္ခါ လူရာမဝင္ခ်င္ၿပန္ဘူး

အဲဒီ ဒုတိယအခ်က္အတြက္လည္းငါ့ကုိယ္ငါ တစ္ဝက္တိတိမုန္းတယ္

မေသခ်ာတ့ဲ စိတ္ကူးေတြနဲ႔

ငါ့ေလာင္းကစားလုပ္ပစ္ခ့ဲတဲ့ဘဝေၾကာင့္

ငါ့မိခင္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တခ်ဳိ႕ေၾကပ်က္ခ့ဲရတယ္

အဲဒီအတြက္လည္း ငါ့ကုိယ္ငါ တစ္ဝက္တိတိမုန္းတယ္

ကမာၻၾကီးကို ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးစြာအလုပ္အေကၽြးၿပဳလိုၿပီး

ဆာေလာင္ေနတ့ဲ ေခြးအတစ္ေကာင္လုိ

ကမာၻၾကီးကို ဆူဆူညံညံ မာန္မခ့ဲဲတာလည္းငါပဲ

အဲဒီအတြက္ ငါ့ကုိယ္ငါတစ္ဝက္တိတိမုန္းတယ္

ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လၿဲပဳိမတတ္ဆုိေပမယ့္

အားနည္းတ့ဲဘက္က ရပ္တည္ခ်င္ခ့ဲတာလည္းငါပဲ

အင္အားနည္းလြန္းလုိ႔ ငါေဖးကူခ်င္တ့ဲသူေတြက

ငါ့ကိုၿပန္ထူၿပီး ဟားေတာ့ အရွက္ရခဲ့တ့ဲအတြက္လည္း

ငါ့ကိုယ္ငါ တစ္ဝက္တိတိမုန္းမိတယ္

အမွန္တရားအတြက္ ဓားတစ္လက္ဆုိၿပီး

တစ္ခါတစ္ရံ တရားပ်က္ခဲ့တာလည္းငါပဲ

ငါ…

ငါ…

ငါ…ငါ…

အဲဒီငါေတြအထပ္ထပ္ကလည္း ငါ့ကုိယ္ငါမုန္းတဲ့အခ်က္ပ…ဲ

ငါကပုထုဇဥ္စစ္စစ္ပါ

အဲဒီအတြက္ငါ့ကုိယ္ငါတစ္ဝက္တိတိမုန္းၿပီး

က်န္တစ္၀က္က ငါ့ကုိယ္ငါခ်စ္တတ္ေသးတယ္

အထက္ပါစကားလံုးေတြက

ငါ့ကိုယ္ငါတစ္ဝက္တိတိမုန္းမိတ့ဲအေၾကာင္းမ်ားဆိုပါေတာ့..။

-/ မိုးလႈိင္ည/-
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ငါ့သမီးေလးကဗ်ာအိမ္ကိုျပန္မေရာက္ေတာ့ဘူး

ဟုိမွာ ..ျမင္လား..

စကားလံုးမုိင္းကြင္းေတြ 

သတိသမၸဇဥ္ကို ဉာဏ္စဥ္မွာကပ္ 

ကဗ်ာေျချပတ္ ၊ လက္ျပတ္မျဖစ္ခင္ေလး ၊ ကဗ်ာအသက္မထြက္ခင္ေလး 

ရရဲႀဲကီးျဖတ္လိုက္ 

အ့ဲဒီကအေက်ာ္မွာ ကဗ်ာသတ္ကြင္းထဲဝင္ 

ကဗ်ာဘက္နက္ေတြတပ္ၾက ၊ ကဗ်ာလံွစြယ္ေတြေဖြးေဖြးထ 

'ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ကဗ်ာ မဟာမိတ္ေတြ ေနာ္မန္ဒီ ကမ္းေျခကို 

တက္လာေနျပီလား'

ငါ့ . . .ကဗ်ာတပ္သားေလးယန္ ကို ကယ္တင္ပါဦး ေမာင့္ဘက္တန္ 

ကဗ်ာ ဂတ္စတာပိုလ္ေတြ ၊ ကဗ်ာဖက္ဆစ္ေတြ လက္ထဲမွာ 

ကဗ်ာႏိုင္ငံေတာ္ဟာ အတုန္းအရုန္းလဲက် 

ကဗ်ာၿမဳိ႕ႀကီးမီးေလာင္ေနျပီ

ကဗ်ာအလံေတာ္ကုိ သူတို႔ဖိနပ္ႀကီးေတြနဲ႔နင္းေခ်ၾက 

ကဗ်ာအမ်ဳိးေကာင္းသားသမီးေတြကုိ ကဗ်ာနဲ႔ပဖဲ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ၾက 

အသကဲြဲသမား ကဗ်ာေလးေတြနဲ႔ ၊ ကဗ်ာကေလးသူငယ္ေတြ 

မ်က္ရည္ေခ်ာင္းစီးငုိေၾကြးၾက 

ေသြးပ်က္ဖြယ္ရာကဗ်ာပါပ ဲ. . .

"တိတ္တိတ္ေန" . . .

"အသံတစက္မွမထြက္ေစနဲ႔" . . .

"သူတို႔ကင္းလွည့္လာေနတယ္ "

"သူတို႔မွာ အနံခံေကာင္းတ့ဲ ေခြးေတြပါတယ္"

ကဗ်ာဗံုးႀကဲေလယဥ္ေတြ က ေကာင္းကင္မွာအျပည့္ပ ဲ

ကဗ်ာဝပ္က်င္းထဲကေန ေခါင္းေထာင္မၾကည့္လုိက္နဲ႔ေလ...

သူတို႔လက္ထမဲွာ ကဗ်ာ အေသြးအသားေတြ 

ကဗ်ာအရိုးတျခား ၊ ကဗ်ာအသားတျခား ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္ . . .

ကဗ်ာေအာ့ဇ္ဝက္ငရဲခန္းမွာ 

ကဗ်ာေခၽြးတပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတယ္ 

အယူအဆမတူတ့ဲ ကဗ်ာ၆ သန္းေက်ာ္ကုိ 

သူတို႔ဟာ အဆိပ္ေငြ႕ေပးသတ္လုိက္ၾကျပီ 

ကဗ်ာဝတ္လစ္စလစ္ေတြနဲ႔ 

ကဗ်ာရုပ္အေလာင္းေတြကုိ က်င္းတက်င္းထဲမွာ စုျမဳပ္လုိက္ၾကတယ္ 

ကဗ်ာေခတ္ႀကီးမေကာင္းေတာ့ 

ကဗ်ာေလးလက္ဝန္ရွိလာရင္ေတာင္ 

ကဗ်ာမီးရႈးသန္႔စင္ဘုိ႔ အဆင္မေျပဘူး..

ကဗ်ာလက္မွတ္ရဆရာဝန္ေတြ တေယာက္မွ မရိွၾကေတာ့ဘူးလား...

ကဗ်ာ ဂလက္ဒီေယတာေတြကို ေခၚေပးပါ..

ကဗ်ာေခ်မႈန္းေရးတပ္ဖြဲ႔လႊတ္ျပီး 

ငါ့ကဗ်ာ တပ္စုေလးကိုအျမန္ကယ္ထုတ္ပါ 

ကဗ်ာရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကုိ ကဗ်ာခံုရုံးတင္ပါ 

ငါ့ သမီးေလး ကဗ်ာအိမ္ကုိျပန္မေရာက္ေတာ့ဘူး...

ကဗ်ာအေမအိုႀကီး သူ႔သားေလးကဗ်ာကိုပုိ႔လိုက္တ့ဲစာ 

လမ္းမွာေပ်ာက္သြားတယ္

ငါ့သမီးေလးကဗ်ာ အိမ္ကိုျပန္မေရာက္ေတာ့ဘူး 

ငါ့ကဗ်ာေရွ႕တန္းက ျပန္လာရင္ 

ႏွင္းဆီပန္းေတြနဲ႔ႀကဳိပါ . . . စကားလက္အိုဟာရာ ။ ။ 

-/ ေမာင္ဖုန္းျမင့္ /-
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ဒီကဗ်ာ ခင္ဗ်ား ဘယ္က ရလာတာလဲ 
( အပါယ္ေလးဘံုသား ကဗ်ာ )

ဒီမွာ. . .

ဒီကဗ်ာကို ခင္ဗ်ား ဘယ္ကရလဲ

ခင္ဗ်ား က မသကၤာ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ၾကည့္ေနျပန္ျပီ

ဒီ ကဗ်ာထဲမွာ ဘာေတြ ပါဝင္ ပက္သက္မႈရွိလဲ

ခင္ဗ်ာ း ေျခရာ လက္ရာေတြ ဒီကဗ်ာ မွာ က်န္ေနခ့ဲေသးလား

ဒီ ကဗ်ာရဲ႕ အမ်ဳိးအစား က ဘာလို႔ေခၚလဲ

ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္ ဖြားလဲ .. ေမြးသကၠရဇ္ မလြဲေအာင္ ေျဖပါ

ဒီကဗ်ာ ရဲ႕ . . အိုင္္ဒီ နံပါတ္ကုိေျပာ

ဒီကဗ်ာ ရဲ႔ ပံုပန္းသ႑န္ကုိ အၾကမ္းေျပာျပ

လိင္=က်ား/မ

ပညာအရည္အခ်င္း

အိမ္ေထာင္ ရိွ/မရိွ

အရပ္ (ရွည္/ပု/သင့္) အသား အရည္ ( ျဖဴ/ ညဳိ/ မဲ)

ဆံပင္ အေရာင္ ၊ မ်က္ လံုး အေရာင္

ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ ၊ ပညာ အရည္အခ်င္း

သူအၾကဳိက္ဆံုး အေရာင္က ဘာလဲ . .

ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား ဘာရိွလဲ

ဘာကို စြဲစြဲ ၿမဲၿမ ဲၾကဳိက္ႏွစ္သက္ေလ့ရွိလဲ . . .

ဒီကဗ်ာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္း ခ်က္ဆိုတာ ရိွလား

သူၾကီးျပင္းရင္ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္လုိ႔ေျပာခ့ဲဘူးလား

ဒီကဗ်ာ ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုိတာရိွလား 

ဒီကဗ်ာမွာ မ်က္ရည္စေတြ စြန္းထင္းေပက်ံဘူးလား

ဒီကဗ်ာ ရဲ႕ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ခုံ အရမ္းမို႔ေမာက္လြန္းေနလား

ဒီကဗ်ာနဲ႔ေရာ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ဘူးလား 

ဒီကဗ်ာရဲ႕ ထုတ္လုပ္ရာ အရပ္ကဘယ္ကလ ဲ

( တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရင္ဘတ္ၾကီးပါလို႔ ခဏခဏေျပာၾကတယ္ ဆရာ )

ဒီကဗ်ာရဲ႕ သက္တမ္း ဘယ္ေလာက္က်န္ေနေသးလဲ

အစားထိုးစရာ အစိတ္အပုိင္းေရာ အလြယ္တကူ ရွာၾကံဝယ္လို႔ရလား

ဒီကဗ်ာ က ကလ်ာဏမိတ္ေကာင္း၊ေဆြေကာင္းလား

ဒီကဗ်ာရဲ႕လားရာဂတိ ဘယ္လဲ အထက္ဘုံလား / ေအာက္ဘုံလား

ဒီကဗ်ာ ေန႔စဥ္မီွဝသဲုံးစြဲေနရတ့ဲေဆးေတြေရာ သူနဲ႔အတူ ပါသြားေသးလား

ဒီကဗ်ာရဲ႕ အၾကဳိက္ဆံုးသီခ်င္း၊ ရုပ္ရွင္ကား ၊ေကာ္ဖီအမ်ဳိးအစား ၊ 

စာအုပ္ေတြက ဘာလဲ

ဒီကဗ်ာနဲ႕ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ခဲ့တာ ဘယ္အခ်ိန္လဲ

ဒီကဗ်ာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစကားကဘာလဲ 

ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတခုေမးမယ္ဒီကဗ်ာက ခင္ဗ်ားရင္အံုတည့္တည့္ကို 

ဓါးနဲ႕ထုိးစိုက္ခ့တဲာလား

ခင္ဗ်ားနဲ႕ေရာ ရန္ျငိဳးရန္စ ရိွခ့ၾဲကလား . . .

“အခု ဒီကဗ်ာေသဆံုးသြားရမႈ မွာ ဘယ္သူ တာဝန္ အရိွဆံုးလဲ”

-/ ေမာင္ဖုန္းျမင့္ /-
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ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျပီးေသာအခါ

ျဖတ္စထည္မ်ား (သုိ႔) ျဖတ္ထည္စမ်ား

"မာကီ အိမ္ျပန္ေရာက္ျပီလား၊ ေပ်ာ္ခဲ့ရဲ့လား"

"အင္း၊ ျပီးခဲ့တ့ဲ ငါးရက္လံုး ေပ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္'

"ေနာက္ေန႔ေတြမွာလည္း ေပ်ာ္ေအာင္ေနေနာ္"

(ဟာ ဒီစကားဟာ ငါကုိင္ထားတ့ဲ စက္ရုပ္အသံ မဟုတ္ဘူးပဲ...

ကိုၾကီး...ကိုၾကီးရ့ဲအသံ...ဟုတ္တယ္ ဒါကုိၾကီးရ့ဲအသံ)

"ကိုၾကီးလည္းေပ်ာ္ေအာင္ေနေနာ္"

"ငါက နွစ္ရက္ပဲေနရေတ့ာမွာေလ"

(ဟာ...ဒီစကားက ဒီဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္ေကာင္ကုိၾကီးအသံ 

မဟုတ္ဘူးပ.ဲ.. ပရိသတ္... ပရိသတ္ရ့ဲအသံ... ဟုတ္တယ္ ဒါ 

ပရိတ္သတ္ရဲ့အသံ)

---------------------------------------------------------------------------------

"လူသားေတြ မ်ိဳ းတံုးမွ ျဖစ္မယ္၊

ငါလုိခ်င္တာ အဲဒါပ၊ဲ ကမာၻၾကီးကုိကယ္တင္ဖုိ႔

လူသားေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ျငမ္းမုွနဲ႔ 

စစ္ပြဲေတြကို ျဖစ္ပြားေစတယ္ "

"ကမာၻၾကီးကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္နိင္တာ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ရမွာ ငါတုိ႔လူသားေတြေလ "

(ဒီဇာတ္ကားထဲက လူၾကမ္းမင္းသမီးေျပာတ့ဲစကားကုိ ဘ၀တစ္ခုလံုး 

သေဘာက်ခ့ဲတာ မင္းသားရ့ဲစကား ၾကားေတာ့ ဟုတ္တယ္ဆိုျပီး 

ေထာက္ခံမိတယ္)

---------------------------------------------------------------------------------

"၀ါတာရီ၊ ျဖစ္နိုင္မယ္ဆုိ ေဟာဒီကမာၻထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္းေလာက္ 

အသက္ရွင္ေနခ်င္ပါေသးတယ္"

-/ ေတေလ /-
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စလစ္ပါ နဲ႔ စ လစ္ပါ

ခင္ဗ်ားဆီ ေရာက္ခ့ဲတယ္ တစ္ခုမွ မဖတ္ခဲ့ဘူး။

ခင္ဗ်ားပုိ.စ္ ဖတ္ခဲ့တယ္ တစ္ခုမွ မေရာက္ခဲ့ဘူး။

ေယာက္ယက္(ပ္)ခတ္ ျဖ(ဖ်)တ္ မရခ့ဲဘူး။

သားရယ္(ရဲ့) အေဖကုိ ဖက္/ယ္ ထားပါေနာ္....

သူ.ကိုသားေလ သိပ္ခ်စ္တာပဲဗ်ာ

အေဖေရ...ေဖေဖေရ....ေဖၾကီးေရ...အေဖေခြၽးမ ေမြးျပီတ့ဲဗ်

သားေရ...သားသားေရ...သားေလးေရ...သားမိန္းမ ဘယ္မွာလည္းဟင္

သူ မီးတြင္းထဲမွာပါ အေဖ

သားကို သူေလ မခ်စ္ဘူးဗ်ာ

မီးတြင္းထဲက အေဖေခြၽးမကုိ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳပါေနာ္

ခင္ဗ်ားကုိယ္ ခင္ဗ်ား လႊင့္တင္ဖုိ.ဆို စေပ့စ္တစ္ခုေတ့ာ လုိတာေပါ့ဗ်ာ

ဖရီးစေပ့စ္ဆုိရင္ေတ့ာ ခင္ဗ်ားကုိယ္ခင္ဗ်ား မပုိင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ

ဖရီးေတြက ပုိင္တာေပါ့ဗ်ာ

စေပ့စ္ ၀ယ္သုံးမယ္ဆိုရင္ေတ့ာ ခင္ဗ်ားကုိယ္ ခင္ဗ်ားပုိင္ျပီ၊ အပိုင္ေပ့ါဗ်ာ

ေအာ...ျပည္တြင္းကေနေတ့ာ ဘယ္ရမလည္း

ဒါေပမယ့္လည္း ဒါေပမယ့္ဟာ ဒါေပမယ့္ေၾကာင့္ ဒါေပမယ့္ေပါ့ဗ်ာ

အဆင္ေျပသြားမွာပါ။

ဇာတ္လမ္းေျပာရုံေတြ

ဇာတ္လမ္းေျပာယုံန.ဲေတ့ာ ဇာတ္လမ္း(လွမ္း)ေၾကာင္းဟာ

ဟာ...ဟာကြက္ေတြၾကီးပါပဲလားေနာ္...

ေစ်းေပါေပါေတြ လာမေျပာန.ဲ ေတာ္ရာတန္ရုံေျပာ

အဲဒါ သံဇာတ္ကားေတြေပါ့ 

တစ္ကားလုံးကုိ ျဖိဳးျဖိဳးဖ်က္ဖ်က္ေတာက္လို. ေတာက္လို.

ဘာနဲ.တူလည္းဆုိ...သံမဏိေတြနဲ. ခြၽတ္စြပ္..

ဒီနားကုိေရာက္ရင္ ကားကုိသတိထား ေမာင္းရတယ္

ဘာလုိ.လည္းဆုိေတ့ာ

ဒီက ကေလးေတြက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေမြးထားတာ မဟုတ္ဘူး

စက္န.ဲေမြးထားတာ...

(စက္>စဥ္ဆက္မျပတ္ေမြးဖြားသည္>စက္မပ်က္ေသာေၾကာင့္ အစဥ္လိုက္ 

ေမြးသည္။)

ဒုိ.နွစ္ေယာက္ရိွမယ့္ ကမာၻ (Wanted)

Jesus မရိွမယ့္ ကမာၻ…

ဒီကိစၥဟာ အဓိပၸါယ္ကုိ မရိွဘူး…

ခင္ဗ်ားဟာ အဓိပၸါယ္ကုိ မရိွဘူး…

အဓိပၸါယ္ မရိွတာ ခင္ဗ်ား…

ခင္ဗ်ားမွာ မရိွတာဆုိလို. အဓိပၸါယ္ပဲ

ခင္ဗ်ား sense ေကာင္းတယ္တဲ့…အရင္တုန္းကေပါ့

အခုေတ့ာ က်ဳပ္မွာ ဆန္မရွိေတ့ာဘူး

ဆန္မရွိ ေစာက္စားၾကီးဆုိတာ ၾကားဖူးတယ္ 

(ၾကားဖူးနား၀>နား၀တြင္ၾကားဖူးျပီး နွလံုးသားထဲ မေရာက္ေသာ 

စကားလုံးမ်ား (စကားတုံးမ်ား)>စကားလုံး အတံုးအပြ 

ပ်က္ဆီးယုိယြင္းေနေသာ နွတ္ထြက္မ်ား)

ကေလးေတြဘယ္ေရာက္သြားလ…ဲ

ကြၽန္ေတာ္နဲ. လက္ထပ္မယ့္ အေဖေခြၽးမေလး (ကေလးေလး) ေရာေပါ့…။

-/ ေတေလ /-
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မုိးရြာေနစဥ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဧရာမ ၾကီးကုိ

လႊတ္လႊတ္မေပးနဲ႕

လမ္းကလည္း (ခင္ဗ်ားတုိ႕) သိတ့ဲ ေကာ္လာ့ဂ်္ လုပ္ထားသလုိ၊

ရိုးရုိးအီအီ အေမရိကန္ ထိတ္လန္႕ဖြယ္ ျမင္ကြင္းမ်ား ကုိ

ျဖစ္တန္စြမ္း ထဲ လုပ္ဇာတ္ဟန္န႕ဲ 

ထည္႕ေျမာက္မလား၊ ထည္႕စားမလား၊

အထူးစုံေထာက္ဟာ တစ္လွမ္းျခင္း လွမ္းေနခ့ဲတယ္။

ေရခံ၊ ေျမခံ၊ တက္ၾကိတ္ခံ၊

ထိသမွ် ဟာ လက္ ေတြခ်ည္း၊ ေျပာၾကပါရန္၊

အလင္းေပါက္၊ အလင္းမွဳန္၊ အလင္းပိတ္၊ မီးစုန္းေတာက္ျခင္း၊

အေရာင္ အေယာင္ေပးျပီး မီးပိတ္လုိက္လွ်င္၊

ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ နီးဖရုိက္ ေက်ာက္တုံးမ်ား၊ 

ပံုေသ ကားခ် ကုိ လွမ္းျပီး 

ေဘာ္ဒီတိုက္ခ်လုိက္သတ့ဲ။ နီကုိတင္း လုိေပါ့၊ သတ့ဲ။

ေသာ့ခ်က္ေတြ ေခ်ာက္ခနဲ၊ 

အိမ္ျပတင္းမွာ စက္ေသနတ္ေတြ အေသထုိင္ထား၊

အားလုံးကလြဲလို႕ ဖုန္ေတြ သာ အမ်ားၾကီး တက္ သြား၊

အခ်စ္စာအုပ္ထူထူ ရဲ႕ ဆံပင္ေတြကို ေပြ႕ဖက္ထား၊

ေရႊဥာဏ္ေတာ္ စူးျပီးေရာက္တဲ့ မ်က္မွန္န႕ဲ

ျပည္လမ္းမၾကီး တစ္ျခမ္းပိတ္သြား၊

ေနာက္ အျခမ္းအားလုံး ပါးစပ္ ပိတ္သြား၊

က ဲ. . အ၀ုိင္းေတြန႕ဲေတြ႕ရင္ အရွိန္ေလ်ာ့

အထိန္းအမွတ္

မ်က္စိေရွ႕

ည ၁နာရီခြဲ ၂ နာရီမွာ

((မင္းသိလား၊ အဲဒီတုန္းက ပြဲလုိပ။ဲ လင္းထိန္ေနတာ၊ 

၀ါက်အဆုံး သာ ငါ့အေဖ မဟုတ္ခ့ဲဘူးဆုိရင္ . . . ေပါ့ကြာ))

တစ္သက္လံုး၊ ဖုန္းလာသည္၊ အစၥေရး နဲ႕ တရုတ္ စစ္သားေတြ

အစအဆံုး ေျပး၀င္လာ။

အဓိပၸါယ္ အေသးဆုံးယူနစ္ ေတြ ဟာ အေသးသုံး ေတြ ျဖစ္သြားျပီ။

စက္မွဳ၊ လက္မွဳ ေတြ ဂိတ္၀င္ေၾကး ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ာ။

ႏွာေခါင္းပတ္ပတ္လည္၊

သမုဒၶရာ ေရျပင္ၾကီး ေျမျပင္ထဲကို ေျဗာင္ၾကီး စိမ့္၀င္သြား၊

ျမဳပ္ လုိက္ ေပၚ လုိက္၊ မဟုတ္ဘူး၊

အလြမ္း ေ၀ဒနာသည္။

အဘယ္နည္း။

ျဖစ္ပံုက ဥပမာ သူတို႕ သံသယ ဆုိဒ္။

လိပ္ျပာ ဆုိတာ နိမိတ္ပံု မဟုတ္ေၾကာင္း ပိတ္ျငင္းျပီး

ကာ မွ

ဘယ္ သီ၀ရီ ေနာက္က ေခ်ာင္းရုိက္လုိက္ပါသလဲ။

ၾကားခံ အဓိက ။ ။ ။

-/ လင္းနီညိဳ /-
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ၾကား

ငါတုိ႕ရ႕ဲ မႏွစ္က ဇာတ္လမ္း

သူတုိ႕ မေန႕ က ရုံတင္ လုိက္ျပီ။

(ေျဖာင္း . . . ေျဖာင္း . . . ေျဖာင္း . . .

အျခားအသံမ်ား . . . အျခားအသံမ်ား . . . အျခားအသံမ်ား . . .)

(ေဟ့ . . . ) ဒီမွာ . . . ၊ ဒီမွာ . . .

မူလတန္းေက်ာင္းေတြလည္းရွိမယ္၊

အတု အစစ္ ခြဲျခားတ့ဲ စက္ ေတြလည္း . . . ရွိ . . . မယ္၊

ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ခြၽတ္ထားလုိက္၊

(ေန ေရာ ေစာင္း ျပီ ဟု ယူဆခ်င္ ယူဆ ႏုိင္သည္)

အေ၀းထိန္း ရီမုတ္ ၾကီး ကုိ ေခါင္းေပၚတင္ထားတဲ့ 

ဖိုက္တာ ေတြ၊ တစ္ ျပည္၀င္ တစ္ျပည္ထြက္၊

ငါတို႕မွာလည္း ေမာ့ၾကည္႕ရမလုိလို၊ ငုံထားရမလုိလို၊

သူ လုိလို၊ ငါ လုိလုိ၊ အခ်စ္ဆံုး လုိလို ၊ ေန႕တုိင္းလိုလို၊ ေငြ လုိလုိ ။

. . . ေနေတာ့ကြယ္။

၀ီွး ခနဲ လက္ဖ၀ါး ေပၚကေန မွဳတ္လိုက္ေတာ့ 

ေၾကြေၾကြက်သြားတာ၊ ဒီတစ္ခါလည္း ၊ အျပည္႕ပါပ ဲ။ ။ ။

သူ႕ ႏွဳတ္ခမ္းမွာလည္း ကုိယ့္ ႏွဳတ္ခမ္းေတြန႕ဲ (ဒီလိုန႕ဲ ျပန္စ)

စြမ္းအင္ စက္၀ုိင္းၾကီး ၾတိဂံပုံ (လုံးလုံး) ျဖစ္သြား၊

ေဆးလိပ္မီးပြားေတြ ဟုိက္ေ၀း လမ္းမၾကီး အျပည္႕၊ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ 

ဒီအတိုင္း၊

လက္ညႇိဳး ထိပ္ကေလး ေပါက္သြား၊ ေသြးေတြ စုိ႕ တက္လာ၊

မ်ဥ္းၾကီး စုိ႕ တက္လာ၊

ေသေသခ်ာခ်ာေျပာရရင္ 

ေအာက္မွာ ေျမျဖဴနဲ႕ဆြဲထားတ့ဲ သက္ေသေတြေတာ့ရွိမယ္။

ဟိုဟာ က ဟုိဟာ၊ ဒီဟာက ဒီဟာ ၊ ေျပာခ်င္တာက

အမွီအခို ကင္းတယ္။ 

အဲဒီ လတာျပင္ ေပၚ မွာ လူေတြ ေဘးတစ္ေစာင္း အိပ္ေနမယ္။

ပုစၦာပ ဲ၊ ျပႆနာပဲ၊ ေလယူရာ မတိမ္းတ့ဲ  အေျဖဆုိတာ ရွိလုိ႕လား၊

သြယ္လ် ျဖဴ၀င္း ျခင္းေတြ စို႕ တက္လာ၊

အယူအဆ ဆန္မွဳ ေတြ စုိ႕တက္လာ၊

တိုးတက္မွဳ မရွိေသာ အကြာအေ၀းေတြ စုိ႕တက္လာ၊

အဘီဆီနီယားကုိ မူဆိုလီနီ ဘာလုိ႕ သြားတိုက္တာလဲ၊

လူအဖြဲ႕အစည္းဟာ သူ႕ကိုယ္သူ မိတ္ကပ္ေတြ ဘာေတြ ျပန္ဖို႕

ျပီး ထြက္လာတယ္

( (Post Capitalist) ဟာ အေနာ္ရထာကုိ 

ခ်ိဳနဲ႕ေခြ႕မသတ္ ခ့ဲဘူးဆိုတ့ဲ သက္ေသျပခ်က္ေတြ

ဘာေတြ လက္မွာ ကုိင္ထားလုိ႕)

ဇာတ္တူ သားစား တာန႕ဲ ဇာတ္မတူသား စား  တာ နဲ႕

ဘယ္ဟာ က တရား လဲ၊

အားလုံး ဂ်လန္းေတြ ခ်ည္း၊ ဒါနဲ႕၊

ေၾကြေၾကြက်သြားတာ၊ ဒီတစ္ခါလည္း ၊ 

အျပည္႕ပါပဲ ။  ။  ။

-/ လင္းနီညိဳ /-
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နာမ္စကား၊ ရုပ္စကား / Numskull, Rude skull

ေလာ ေလာ ဆယ္ ဆယ္

စြန္႔ ထုတ္ ခ်င္ ေသာ

ရုိး အီ လာ ၿပီး

ျပန္ လည္ သုံး စြဲ

ဗ ဟုိ ခ်က္ မ

အဲ အခ်ိဳးေတြ မလုိခ်င္ေတာ့ဘူး ေနာက္ဘ၀ အခြံ တစ္ခု ျဖစ္ျဖစ္မွ်၊

ဂလုိဘယ္ ကာလ္ခ်ာေတြ လုိကယ္ေတြ ထဲ ယံုၾကည္မႈ နဲ႔ 

တည္ေဆာက္ထားသမွ်၊

အဲ သည္ ေတြထက္ ခပ္မာမာ ရဲွလ္တစ္ခုမွ်၊ 

ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္အင္ေတြ အတြက္

အစီအစဥ္က်နမႈ မလုိေတာ့ဘူး၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စြပ္သာရံုမွ်၊ 

ဘ၀ (ဘုံ=ကူး)

တို႔စီးရဖုိ႔ တန္ဖိုးအနည္းငယ္ ဆုိရံုမွ်၊ 

လူအခ်င္းခ်င္းဟု သတၱ၀ါေတြ ဆင္ျခင္ ေခၚမိရံုမွ်၊

၀မ္းစာအတြက္ အူတက်ဳတ္က်ဳတ္ အူသံ ဆူညံေနတာေတာ့ ဤမွ်..

တဘက္ ႏွင့္ တဘက္ ေသခ်ာသည္က တဘက္ ႏွစ္လုံး ႏွင့္ တစ္လံုးမွ်၊

ငါ့ နာ မင္း

ေရး

မင္း နဲ႔ ငါ့

ၾကား -ေစာင့္ဖတ္စရာ မနက္ခင္း ႏွင့္ လက္ဖက္ထမင္း ႏွင့္ ငါ မေသေသး

သေရြ႕ ေရာင္းစားေနရဖုိ႔ က်န္ေသးတာေတြ မလုိခ်င္ဘူး။

-မည္သည့္ေန႔ ေပးမည္ မသိေသးေသာ မလုိခ်င္ေတာ့ ပါ

ေနသည့္ ေခြးတုိ႔၏ တာ၀န္ ႏွင့္ ၀တၱရား သိတတ္မႈျဖင့္

မသိေသးေသာ မည္သည့္ ေန႔ကိုလည္း မလုိခ်င္ဘူး။

အခြံ တစ္ခု ကုိ(ယ္)/က ေနရာအႏွ႔ံ ၀င္သာ ထြက္သာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံသာ၊

နာမ္ခ်ည္း သက္သက္သက္မွ်၊

အသစ္ အသစ္ ေသာ...၊

ႀကိဳးကို လက္ျဖင့္ကုိင္၍ ဆြဲခ်သြား ေသာ...၊

အေဟာင္း မပါ၀င္ေသာ...၊

ရုပ္ခ်ည္း သက္သက္မွ်၊ ။ ။

-/ လင္းရမၼာ /-
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ေခါင္း မ စဥ္ ပါ 

ကိုယ့္အႀကိဳက္ နဲ႔ သူျဖစ္ခ်င္တာ 

လိုခ်င္တာေတြ ထက္ လုိခ်င္သူေတြက ပုိမ်ားလာတာ 

ပံုသ႑ာန္မက်ေတာ့တဲ့ ေန႔စဥ္လည္ပတ္မႈေတြလို 

ငါ က ဘယ္သူ႔အတြက္ ရယ္ မွန္း မသိေတာ့ဘူး 

ရွိသလားေမးေတာ့ ျပန္ထူးဖုိ႔ေတာင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနရတယ္ 

အျဖစ္အပ်က္ေတြ အတြက္ ခင္းက်င္းရတာက ပုံမွန္ လုိလုိ 

‘၀မ္းတီး’ ဆုိရင္ အုိေခ ပါျပီ… ရုိးရိုးပါပဲ 

ေႏြးေထြးမႈ ဆုိတာ ထက္လြန္က ဲလာျပီထင္တာပါ 

ေနာက္ဆုံးသိလုိက္ရတ့ဲ အခ်ိန္အထိ ယုံၾကည္ေပးရမလား 

ေတြေဝမႈကို မုန္းတီးရမလား 

ဘယ္လို နားလည္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ 

ပိတ္ေနတ့ဲ လမ္းထဲ ဇြတ္တိုးဝင္တယ္ ထင္ၾကမယ္ 

ငါရယ္ ဆုိတာ အခ်က္ျပစနစ္ တစ္ခုေတာင္ သိသူမွမဟုတ္ပဲ 

တစ္ခုေတာ့ ရိွတယ္ 

အျဖစ္ေလာက္ ရွိတယ္ 

အျဖစ္မရိွဘူး 

တကယ္ဆုိ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွာ မီးတုိင္ထြန္းရတာလဲ အဆန္းသားပဲ မဟုတ္လား 

ထင္ခ်င္လည္း ထင္၊ မထင္ရင္လည္း ယူၿပီးပစၥည္း ျပန္မလဲရပဲ မဟုတ္လား 

ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ရပါေစ့မယ္ 

အဲဒီစကားေတြဟာ ေရဒီယိုတြင္က်ယ္စဥ္ကတည္းက သုံးခဲ့တာပါပဲ 

ခ်ိန္ကိုက္ ဖမ္းယူ၍ ရေကာင္းမွန္း သိပါရဲ႕ 

အသိဉာဏ္ကေတာ့ အဟုတ္ထင္ရေလာက္ေအာင္ ကင္းမ့ဲေနတယ္ 

လမ္းမမ်ားဘူး လမ္းေပ်ာက္ေနတယ္ လမ္းမေကာင္းဘူး 

လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္ 

ဘယ္သူက လမ္းသူခိုးလဲ လမ္းခုိးၾကရင္ လက္တို႔ပါ ဆုိသူက မ်ားေနတယ္ 

ပိတ္ရပ္မယ့္အစား ငါ့ကိုတိုက္သြားလုိက္စမ္းပါ 

ငါ့ ဖိနပ္ေတြညစ္ေပေနခ့ဲ ၿပီပ ဲ

ႀကိဳက္ရာေရြး ဆုိၿပီး ပုံေသတန္ဖုိးတစ္ခု ငါ့လည္ပတ္မွဳမွာ မရိွဘူး 

အျပင္မွာပူေနၿပီ သက္ ေရာက္ မႈ ေတာ့ရွိေကာင္း ရိွရမယ္ 

မရိွရင္ေကာင္းတာေတာ့ ခင္ဗ်ားလည္းသိတယ္ဟုတ္?

ရန္သူမ်ိဳး ႏြယ္စုေတြ ဇာတ္ကားထဲ (ေမာ္နီတာထဲ) လုပ္ဇာတ္ဆင္ေနတယ္ 

ေလာကႀကီး… အဲဒါေတြ စေတာ့ ပါ 

သူက ဟုိလို ဆြဲေတြးေတာ့… ငါက ဟုိလုိလို ဒီလုိလို…

ခင္ဗ်ား ဒရြတ္တုိက္ႀကီးေတာ့ ပါမသြားပါေစနဲ႔ 

အပိုေတြ ၊ အလုိေတြ ၊ ၫိွၾက ႏွိဳင္းၾက ။ ။ 

-/ လင္းရမၼာ /-
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Excelမွာ ဇယားေတြ 

ဝမ္းဘုိင္ဝမ္း ကလစ္လုပ္သြားသလုိ…

ခရီးသြားဟန္လြဲ ပခုံးခ်င္းဝင္တုိက္ Nick & # ေတာင္းယူ၍ 

ရင္းႏွီးႀကီးက်ယ္…

လက္ထခဲြက္မ်ားဆီသုိ႔ Cut & Paste ျဖစ္လာသူ

ပရင္းေရာင္++ မွာ

ျပန္ျပန္လွန္လွန္ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း PrtScn, Ctrl+V, Ctrl+S လုပ္သြားပုံ

ျပန္ျပန္လွန္လွန္ ဘီအာဘီေတြနဲ႔ Alt+Tab ေခါက္ ႀကိဳးရွည္ရွည္လွန္သြားပုံ

Buffer Overrun မျဖစ္သေ႐ြ႕ F1ကုိ ေမ့ေလ်ာ့တိတ္ဆိတ္လုိ႔

SSL လုိ/မလုိ ခ်ိန္ညိွ 

Insert, အေပၚျမွား၊ ေအာက္ျမွား

ပေရာဂရက္စ္ဘားကေလး လိႈက္ဖိုမိွတ္တုတ္တုတ္မွာ

F5 ခဏခဏလုပ္ၿပီးေနာက္

FYL လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ဖုတ္ဖက္ခါ လွည့္ထြက္

မ်က္စိေအာက္ကေပ်ာက္တာနဲ႔ ဦးေႏွာက္က Shift+Del

ဘီးစအလိမ့္မွာ နားထဲဝင္လာတ့ဲ S.M.B.U (prodigy)ကုိ

စိတ္က Alt+F4 မျဖစ္ခင္အထိ…repeat…repeat…repeat…

-/ သိုးထိန္း (အႏိၲမ) /-

ေဝစု

ေခြးကေလး၊ ေၾကာင္ကေလးမ်ား

ကိုယ့္ဒဏ္ရာကိုယ္လ်က္ရင္း မုိက္တြင္းနက္လာသလုိ

ကိုယ့္ျပည္ကိုယ္မ်ိဳသူ သားေတာ္အဇာတသတ္

အေၾကြေစ့ကေလးမ်ားအတုိင္း ပြန္းေလ ေျပာင္ေလ

ေနပူသလုိလို မုိး႐ြာသလုိလို ႏွင္းဖြဲဖြဲလမ္းကေလးအထဲ

ေသြးခ်င္းသားခ်င္း ထိစပ္မႈနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကြန္တိုဘာ႐ုိမီတာ

မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း၊ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း

အေပါင္းမ်ားသင္းလုိက္၊ အႏႈတ္မ်ားကြပ္လုိက္

အမွန္ကုိေျပာင္းျပတ့ဲ မွန္ေျပာင္းသဖြယ္

နီးေသာအခါ ေဝးသြားလိုက္၊ ေဝးေသာအခါ နီးသြားလိုက္

မွန္ေ႔႐ွမွာရပ္ၿပီး ငါဓါတ္ေတြခမ္းေနတ့ဲအခိုက္တန္႔မ်ား

မိသားစုထဲမွာ အထီးက်န္ ကမာၻႀကီးတျဖစ္လဲ…။

-/ သိုးထိန္း (အႏိၲမ) /-
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ျငင္းဆုိဝန္ခံအသိေပးခ်က္။ ။

ဤကဗ်ာစာအုပ္ငယ္သည္ အင္တာနက္ေပၚမွ ျမန္မာကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကဗ်ာမ်ား အားလုံးကုိ ကိုယ္စားျပဳ(ရန္ႀကိဳးစား)ျခင္း မဟုတ္ပါ။ လက္လွမ္းမီရာ 
ေရာင္းရင္းညီကုိမ်ားမွ ကမာၻ ့ကဗ်ာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ေ႐ွာင္တခင္ စီစဥ္လိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။  နဲနနဲဲ႔က်ဲက်ဆုိဲသလုိ ကုိယ့္အထြာနဲ႔ကိုယ္ ကဗ်ာကုိ 
စာလုံးေပါင္းၾကည့္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။  က်န္းမာေရး ေကာင္း၊ မေကာင္းကေတာ့ အဆစ္မေတာင္းပ ဲ  အစစ္ေတာင္းမည့္ ပရိသတ္က ဆုံးျဖတ္သည့္အတိုင္း
ျဖစ္ပါေစ။  ေသခ်ာတာတစ္ခုက ကဗ်ာဆုိတ့ဲေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ တစ္ေယာက္ဝါဒကုိတစ္ေယာက္ အေၾကာက္အကန္ျငင္းဆန္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္႐ွိလာျခင္း
မဟုတ္ခဲ့ပါ။  ကုိင္းကၽြန္းမီွ၊ ကၽြန္းကုိင္းမီွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညီခဲ့ၾကပါသည္။  ဖြင့္ထားေသာစိတ္ျဖင့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္မွာ ၾကက္ေျခခတ္ျခင္း ကင္းၾကပါေစ။  


