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သိုး  နီ  ညိဳ

ဟိုဘို ဆိုတဲ့ စကား ဘယ္က စခဲ့သလဲ

Jesus မွာ ေမြးခ်င္း ရိွခဲ့လား

ေဒါက္ျဖဳတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူေနခဲ့တဲ့ 

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ဟာ အေရးအၾကီးဆံုးေပါ့လို႔မ်ား 

သူေျပာမလား

အရဲစြန္႔မႈဆိုတာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြကို 

ၾကိဳမျမင္တာလား

အုန္းသီးေႀကြက်တာကို ထိမိၿပီး တစ္ႏွစ္မွာ

လူ ၁၅ဝ ေလာက္ေသလား

ႏ်ဴ ပါဝါ နဲ႔ ဘက္ထရီ မီးေခ်ာင္းထြန္းတာ လံုျခံဳပါ့မလား

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုကို နားလည္ဖို႔အတြက္ 

႐ႈေထာင့္ငါးခုလိုသလား

ဒဗလ်ဴ ဟာ သရ ထဲမွာပါလား 

ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ ဘယ္လို လိင္ဆက္ဆံခဲ့ၾကသလဲ

ဟြန္းမဲ့ဇုံထဲက ဟြန္းသံေတြကေန လြတ္ႏိုင္မယ့္ ကြန္ဒို 

အထပ္ဟာ ဘယ္အထပ္ကစျဖစ္မလဲ

လက္ေခါက္မႈတ္ေခၚေနလား အီးေမးလ္ပို႔လိုက္လား 

ကြန္ယက္နဲ႔ဆက္သြယ္လား

အရိပ္ေတြမွာ အေလးခ်ိန္ရိွလား

မိုႏိုပိုလီ ကစားျခင္းဟာ အရင္းရွင္ စနစ္ကို အားေပးရာ 

ေရာက္သလား

ဓားထိုးမႈျပီးေတာ့ သူတို႔လူ သူတို႔ ျပန္သယ္သြားၾကသလား

ဒီမွာသူတို႔ဘာလို႔ မြဲေဆးလာေဖာ္မွာလဲ

infrastructure ဟာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက 

ပိတ္ပင္တားျမစ္ဖို႔လား

ေခ်ာ့ကလက္ စားျခင္းဟာ လိင္စိတ္ကို တိုးလာေစလား

သခၤ်ိဳင္းမွာေၾကာ္တဲ့ ဝက္ဆီဖတ္ေၾကာ္ရွိလား  

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ဝ ၅



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

သြက္သြက္ခါေအာင္ရူးေနတဲ့ လူဟာ 

ေဆးလိပ္ေသာက္လား၊ အရက္ေရာလား

ဘယ္ကမွန္းမသိတဲ့ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ေတြ 

ဘယ္ေရာက္ကုန္သြားသလဲ

ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ဘာရာဇဝင္ေတြမွလည္း 

မရွိပါလား

ေဖာင့္ဆိုဒ္ ၁၁ ဟာ ေဖာင့္ဆိုဒ္ ၁၂ ကိုေက်ာ္ၿပီး 

စံ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရိွလား

ေလယာဥ္ထဲမွာ ငွက္အေကာင္ေပါင္း ေျခာက္သန္းေလာက္ 

ျပန္ေနရင္၊ ေလယာဥ္ ပိုေလးသြားမလား

ကိုလာကိုလား ကို ကိုယ္ဝန္တားေဆး အျဖစ္ 

အသံုးျပဳလို႔ရတယ္ဆုိလား ဟုတ္လား

ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဆိုတာ ဘာလဲလို႔မ်ား ေမးမလား

ေဟာလီးဝုဒ္ က အခ်စ္ခန္း ေတြမွာ 

သူတို႔ တကယ္ လုပ္ ၾကသလား

ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ ေခတ္ရဲ႕စနစ္ေတြနဲ႔ 

ဘယ္လိုဆက္ဆံသလဲ

သိ/တတ္/ေတြ႔ႀကံဳ/ခံစား/ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ ၊ 

အေလ့အက်င့္ စသည္တို႔အားလံုး 

ကဗ်ာရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုကို ပံ့ပိုးမလား

ကမၻာေပၚမွာ အဝဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံ ဟာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ

ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လိုညႇိႏႈိင္းျပီး 

ပိုင္းလံုး လုပ္ခဲ့ရမယ္ထင္သလဲ

ေယာက်ာ္းအားတိုးေစ(ဥပမာ - ဗိုင္ရာဂရာ) ေတြကို 

သံုးစြဲျခင္းဟာ ႀကံ႕ေတြကို မ်ိဳးသုန္းေစႏိုင္လား 

ကာမအထြဋ္အထိပ္မွာ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္းကို 

နင့္သီးစြာခံစားရမလား
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လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ေႏြးဆင္းသြားတာကို ဆီးလို႔ သိလိုက္ရတဲ့ ခဏမွာ 

ဘယ္သူမဆို က်င့္သားရလာမွာလား

ဗိသုကာဟာ ဖြဲ႔စည္းမႈလည္း ျဖစ္သလား

ယေန႔ကဗ်ာေဗဒအေပၚ သင္ဘယ္လို ဝတ္စားသြားမလဲ

ေဟာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အိပ္မက္ 

မမက္ဘူး ဆိုတာ ဟုတ္လား

ေယာက္်ားဧည့္သည္တစ္ေယာက္နဲ႔ဆိုလည္း

ျပန္လာရင္ ကုိယ့္သမီးပဲလား

သူ႔ကိုသူစစ္မစစ္ စမ္းသပ္တဲ့ အခ်စ္ဟာ အထီးက်န္မယ္ 

ထင္္သလား

ဟဲမင္းေဝးမွာ ေျခမ မရိွရင္ သူ ဘယ္လို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

သတ္ေသမယ္ထင္လဲ

ေသခ်င္တိုင္းေသလို႔ရလို႔လား

စကၠဴညစ္ညစ္တစ္ရြက္ေပၚမွာ မပီျပင္တဲ့စာသား ဒါေပမယ့္ 

ဒီေနရာကို ဘာရထားမွ မလာဘူး မဟုတ္လား

ေသတယ္ဆိုတာကလည္း ရွင္ဖို႔ 

အရင္လို ေသးတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လား

ယဥ္ေက်းမႈေတာၾကီးမ်က္မဲထဲ ဘယ္ဘက္ေရြးလိုက္မိသလဲ

အဲသလိုေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြဟာ ဒီရပ္ကြက္ေလးကို 

စီးပြားေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္မယ္ထင္သလား 

အားခီးလီးစ္ သာ လိမၼာပါးနပ္စြာ သံဖိနပ္ စီးထားခဲ့ရင္ 

သူေသပါ့မလား

လူေတြဟာ ေကာင္းကင္ဘံုဂိတ္ဝ ကို 

ဘာဝတ္စံုနဲ႔ေရာက္သြားမလဲ

သူေနာက္ဆံုး ဝတ္ထားတဲ့ ဝတ္စံုနဲ႔ ပဲလား

ကိုယ္လံုးတီး ေသသြားရင္ေရာ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ 

ကိုယ္လံုးတီး ပဲလား
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လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

အဲဒီဟာ မင္းဆီ ဘာျဖစ္လို႔ ေရာက္ေနတာလဲ

ဆီလက္မွတ္ထဲမွာ ခင္ဗ်ားနာမည္ပါဖူးလား

ဒါေရာ ကဗ်ာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား 

ဗံုးက်ဲခံရျပီး မီးေတာ္ေတာ္ၾကီးၾကီးေလာင္သြား 

မယ္ထင္သလား

တစ္ေန႔လံုး စိတ္မေကာင္းလို႔ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္း 

မသိျဖစ္၊ ဘယ္သူ႔ကို/ ဘာကိုသတိရရမလဲ

Feminism မိန္းမ ေတြဟာ သူေယာက်ာ္းနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါ 

Rider (Woman on top position) နည္းကိုပဲ အသံုးျပဳ 

ၾကတယ္ ဆိုတာဟုတ္လား

အဲေတာ့ v ျဖစ္လား

ခင္ဗ်ားေရးထားတာေတြ ဖတ္ခ်င္တယ္၊ 

ပို႔ႏိုင္ရင္ပို႔ေပးပါလား

ဝ ၈
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စားရင္းဇယားတစ္ခုရဲ႕ ျဖစ္စဥ္အတိုင္းေတာ့ 

အေရးမၾကီးတဲ့အရာက အေရးၾကီးတဲ့အေၾကာင္း ကို

အေရးတယူ လုပ္ၿပီး

စာအုပ္ အထူႀကီးေတြ အုပ္ေရ သန္း နဲ႔ခ်ီၿပီးေရးသြားတဲ့

အေနာက္မွာ ေရာက္ေနတာက

ေရာင္းစြံတစ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း

တအား သံုးၾက/တည့္ၾကတဲ့အေၾကာင္း

အတုၾကီးေတြ အေၾကာင္းဖြဲ႔ထားတဲ့ သိန္းခ်ီသံ

မီးစြဲေနတဲ့ ဂ်ံဳခင္းထဲမွာ ငါတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သံ

ေျခေထာကတ္စ္ဘက္ဆီက တယ္လီဖုန္းေခၚသံ

ကိုယ္လံုးေသးေသးေလးထဲ ျမဳပ္ေနတဲ့အသံ

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကို မယံုၾကည္သူေတြက ဟာညံဟာညံ

ကယ္သူမရိွ တစ္တစ္ဆူဆူ ေအာ္သံၾကီးေတြ

ဥေရာပ မွာဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚလာ 

ငါးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရမွာပါ

အေပးခံတုိက္ရိုက္ ကံပုဒ္ထဲမွာ ဝါသနာရယ္၊ အိပ္မက္ရယ္၊ 

Study UK Degrees Here!! Free Entry!!! ရယ္ပဲ

သဒၵါေတြ မွားလို႔ မွားေလာင္းနဲ႔ ပါသြားတယ္၊

တစ္ေန႔တာကဗ်ာထဲက အႏုပညာမွာ 

ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈေတြ ပါရဲ႕လား

လိုေရာ လိုလို႔လား ဆိုတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕

ဘာသာညံညံရွိတဲ့ အမွန္တရားရဲ႕ အိတ္ထဲမွာ 

နည္းနည္းအခ်ိဳ႕ မ်ားမ်ားအခ်ိဳ႕ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ 

ခြဲစိပ္မႈအခ်ိဳ႕

ရွိမႈက်ည္ဆံခြံအခ်ိဳ႕ သိမႈခ်ဳိင့္ခြက္အခ်ိဳ႕

မာစတာေတြကို သတိၱရွိရွိၾကည့္ခဲ့တယ္

အခ်ိဳ႕ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့တယ္

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား
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လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

အခ်ိဳ႕ျပားခ်ပ္သြားတယ္

အခ်ိဳ႕ ျပန္လိပ္သြားတယ္

အခ်ိဳ႕ ကၽြတ္ထြက္သြားေပါ့

သင္တုိ႔အား လြတ္ထြက္မသြားၾကေစေၾကာင္း 

ခုန္အုပ္ႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း

ဒါေပမယ့္ လည္း အဲဒါေတြက ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိတဲ့အတိုင္းပဲ

ၾကာျဖင့္ လွၿပီ ေလ။

အဲဒီတုန္းက မာစတာေတြရဲ႕ သားသမီး 

ေျမးျမစ္ေတြေတာင္ 

တစ္နာရီ မိုင္ ႏွစ္ရာႏႈန္းနဲ႔ ဝင္ေဆာင့္ခံထိလို႔

လိပ္ထားတာေတြေတာင္ ျပန္ ျပန္႔ လို႔၊

ကၽြတ္ထြကသ္ြားၿပီး နံရံမွာ သြားစိုက္ ေနတာေတာင္ 

ျပန္ကၽြတ္ထြက္လုိ႔၊

သန္းခ်ီတန္ အတုႀကီး ေတြအေၾကာင္း႐ိုက္ထားတဲ့ 

ေၾကာ္ျငာအစစ္ေတြ ေဒါင္းလုပ္ ခိုးလုပ္ 

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို သတိၱရိွရိွ ၾကည့္ခဲ့တယ္

အခ်ိဳ႕ဆို အံမယ္ . . လက္ဆြဲေတြ ဘာေတြေတာင္ 

ႏႈတ္ဆက္လို႔

ဘာမွ မက်န္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ကို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

အထင္ႀကီးသြားတာ

ေလနဲ႔ေဆာင့္ၿပီး အိမ္ေနာက္ေဖး က အင္တံုထဲမွာ 

ေမြးထားတဲ့ ေရဘဲတစ္ေကာင္ ျဖစ္သြားေတာ့

ညဟာ ဆူညံေနရင္၊ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းလား၊ 

တိတ္ဆိတ္ေနရင္ ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းလား

လို႔ ေမးခံ ထိသြားေတာ့လည္း nu-metal 

ဘဲေတြအတင္းကာေရာဝင္ေျပာၾကတယ္

ဘဝဆိုတာ ခ်ီးပဲ။ ေသးပဲ။ ငါ နာက်င္ေနတယ္ ကြယ္။

၁ ၂



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

“ေနာက္ေတာ့လည္း ဘာမွ မဟုတ္ဘူး တစ္ပတ္ရစ္ႀကီး”

သိထားမွ်ကို ေစ့စ့ငုငု ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့လည္း 

တစ္သက္လံုး လက္ခံယံုၾကည္ထားတာ

အဖံုးပြင့္ၿပီး အေငြ႔ပ်ံသြားမွာစိုးလို႔၊ 

အဖံုးကို ကမန္းကတန္း ျပန္ပိတ္၊

အသိဥာဏ္ဆိုတာ ပုပ္သြားၿပီးရင္ သူမ်ားကို 

အဖုန္းမဖြင့္ျပတာ ေကာင္းတယ္

ခင္ဗ်ား ဘယ္ေကာင္ကို အေဖ ေခၚေခၚေနသလဲ 

ဆိုတာထက္

ခင္ဗ်ား ကို ဘယ္ေကာင္ အေဖ ေခၚေခၚေနသလဲ 

ဆိုတာထက္

ခင္ဗ်ား အေဖ ကို ဘယ္ေကာင္ ေခၚေခၚေနသလဲ 

ဆိုတာထက္

ခင္ဗ်ားကို ထပ္မံေပါင္းစပ္ေပးျခင္းဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 

ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈေတြကို

တိုးျမွင့္တင္ေပးတာ၊ ခင္ဗ်ား ဇာတ္ေျပာထဲမွာ

ရဲတိုက္ႀကီးေတြ၊ ေတာနက္ႀကီးေတြ၊ အပါအဝင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ အလွအပ ေတြကို ျခယ္မႈန္းျပထားရာမွာ 

ပီျပင္လွၿပီး အထင္ႀကီးေလာက္စရာပါပဲ။

ၿပီးေတာ့ ဇာတ္သိမ္းက လည္း 

(၁၆) မ်ိဳးေလာက္ထြက္ေနေတာ့

 ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္ေတာ့မွ ခင္ဗ်ား

မိုဘိုင္းဖုန္းကေန facebook မသံုးပါနဲ႔

ဒါမွမဟုတ္

နကၡတာရာၾကည့္မွန္ေျပာင္းနဲ႔ ကဗ်ာ မဖတ္ပါနဲ႔

ေနာက္ပီး ပန္းသီး ဆိုတာ 

နယူတန္ အတြက္ အာဒမ္ အတြက္လား၊ 

၁ ၃



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

စတီဗ္ေဂ်ာ့ အတြက္ ခင္ဗ်ားလား၊

ကဲ . . ေနာက္ခါ 

ဘယ္ေတာ့မွ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ ေတြ

High နဲ႔ Low တာကို ဖ်က္ပစ္တယ္ ဆိုတာ၊ 

Low တာကို သူတို႔ မႀကိဳက္လို႔မွ မဟုတ္ဘဲ

လို႔ ခင္ဗ်ား ပါးစပ္က မေျပာနဲ႔ 

ဥပမာ - 

မီးေလာင္ေနတဲ့ ဂ်ံဳခင္းပက္လက္ကေလး ထဲမွာေပါ့

၁ ၄



စိတၱဇနာမ္မ်ားျဖင့္ မီးျပဳပံု





p e m s k o o l . o r g

သိုး  နီ  ညိဳ

လြတ္လပ္မေနသ၍ ေျမပုံအထဲက 

ထြက္ေျပးသြားခ်င္ေနၾကတဲ့

ပဌာန္းဆက္အရ စိတ္လႈပ္ရွားတတ္သူမ်ား 

ေမြးနံ ၿဂိဳလ္ေထာင့္မွာ အိမ္လို၊ ယာလို ေနထိုင္လိုသူမ်ား၊

မိမိရဲ႕ စိတၲဇနံရံေပၚတြင္ မိမိကိုယ္ကို

ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရွာေဖြမႈမ်ား

မသိစိတ္ နဲ႔ သိစိတ္ကို အလဲအလွယ္ 

ကဒ္ခ်ိန္း ႐ိုက္ခ်င္သူမ်ား၊

လူသားတစ္ေယာက္ ကိုယ္၌ကသာ 

သူ႔ကိုယ္သူ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္တာမို႔

မိမိရဲ႕ သိမႈ နံရံေပၚမွာ လွလည္း မလွတဲ့ 

မတတ္တစ္ေခါက္ မီးေသြးခဲ ဂရစ္ဖီတီ ဆြဲခ်င္သူမ်ား၊

ခုခံအားက်ဆင္း ဦးေႏွာက္တစ္ျခမ္း

ပိုးစားသြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တာမို႔၊

ေန႔ရက္မ်ားကို ဆင့္ျပီး ခုန္ေက်ာ္တာမ်ိဳး၊ 

စုေပါင္းျပီး တြယ္တက္တာမ်ိဳး၊ 

ေရခဲစိမ္ျပီး ထိုင္ေနတာမ်ိဳး

တစ္ကိုယ္လံုး ေပါင္းတင္ၿပီး ႏွစ္လေလာက္ အိပ္ေနတာမ်ိဳး၊

စိတ္ခံစားမႈဆိုတာမ်ိဳးက ဟာလာဟင္လင္းျဖစ္မႈမွာ 

ပစ္ထားတာ ၾကာလာေတာ့

ျမင္ကြင္းေတြထဲက ထြက္ေျပးလို႔မရႏိုင္ဘူး

ျမင္ကြင္းေတြဟာ စိတ္ရဲ႕ ေဒသတြင္း လံုျခံမႈနဲ႔ 

ဘာမွမဆိုင္ဘူး

ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ဇီဝမိုးမ်ားရြာသြန္းေနခ်ိန္

အေၾကာင္း(မ)တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကို စုစည္းထားတဲ့ 

ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲ

အနိစၥႏႈတ္ခမ္းနီနီေတြ

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

၁ ၇



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ကိုက္ထားခ်င္မိ သာယာခ်င္မိ 

(ဓါတုမိုးေတြ၊ ဇီဝမိုးေတြ၊ နဂါးနီတန္းခုိးနဲ႔ ရြာသြန္း wow)

ႏႈတ္ခမ္းမ်ား ပန္းမ်ား အဆန္းမ်ား ဆက္တိုက္ 

ပိုင္းစစိပ္မႊာႏိုင္ ေရာက္ေရာက္သြားႏိုင္ 

အစင္း အေၾကာင္း အေတာင့္ အလိပ္ အဆင့္ဆင့္ 

အေရးစိုက္ ေသြးေၾကာမွ်င္ကေလးေတြ

လူမမာအနီး အျမဲစိမ္းသူဆရာမေလးရဲ႕ 

နားနီနီကေလးေတြ ခဏခဏ လွမ္းျမင္ေနရျခင္းမ်ား

သူမ်ား မုန္းလို႔ ေလွ်ာက္ၿပီး မုန္းလိုက္ရတဲ့ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ မ်ား၊ 

အီရတ္ စစ္ပြဲမ်ား၊ 

အိက်လာေသာ ဖ်န္းဖ်န္းတုန္လႈပ္ျခင္းမ်ား

လိပ္ခံုး ေဆး (၁) က 

mosaic ပန္းခ်ီကားႀကီး က 

ထေအာ္တယ္။ ဟိုးလား။ ဟိုးလား။

ထပ္တစ္ရာသန္႔ရွင္းမႈျဖင့္ ဣေျႏၵရရ စိတ္ကူးၾကည့္ႏိုင္ 

ျမင္ေယာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ား

ကလုံကလုံ ကေလာက္ကေလာက္ မလုံမေလာက္ 

သာယာျခင္းမ်ား

မီဒီယာသေဘာကို ေဆာင္တတ္တဲ့ 

စပ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား 

စိတ္ႀကိဳက္ အနက္ေကာက္ျခင္းမ်ား

ႏြားလွည္းေမာင္းေနစဥ္ ေဘးကအရိွန္နဲ႔ 

ျဖတ္ေမာင္းသြားတဲ့ မသိစိတ္ ကို လွမ္းေကာ့ဆဲ ျခင္းမ်ား၊

ဝတ္ဆံထဲက ျဖဴေၾကာင္းတရားေတြကို 

ယံုၾကည္မႈမရွိဘူးဆိုတဲ့ 

ဇြန္ပန္းရံုအနီး ေရတြင္းၾကီး ျမက္ခင္းေတြ 

ေတာင္တန္း အာကာသ စခန္း    

၁ ၈



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

မၿပီးမျပည့္စံုသူေတြရဲ႕ခႏၶာမွာ  

လွ်ပ္တစ္သန္းျပက္ျပက္ထင္ထင္ 

ဝီထိဟာ လက္ယာရစ္ပတ္ခဲ့လည္း

သူပါေကာင္းမည္ မမည္မွာ မေသခ်ာျခင္းမ်ား

သူ႔ေန႔နံေရွ႕ မီးညြန္႔မ်ား ၊ 

ငယ္ဘဝ တေထာင္းေထာင္းမ်ား၊ 

အသားစမ်ား၊ 

ေအာက္ဆီဂ်င္လိႈင္းမ်ား

ဝိဘတ္အပိုင္းအစေတြနဲ႔ 

တစ္ေယာက္တည္းဇံု ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျခင္းမ်ား 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ရာလွ်င္လည္း စင္ၾကယ္စြာ 

ငိုသြမ္းေသြးႏိုင္ျခင္းမ်ား

(ေပါင္မုန္႔တစ္ျခမ္း) 

အစစအရာရာအဆင္ေျပသြားမယ့္အေၾကာင္း 

(ေပါင္မုန္႔တစ္ျခမ္း)

အာ႐ံုပိတ္ေန႔မ်ားအတြက္ တစ္ခုခုေပးပါေတာ့ 

အို…ကမၻာၾကီး

အုတ္တံတိုင္းႀကီး မၿဖိဳ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အပ်ိဳ ကမာၻႀကီး ရဲ႕

ေပါင္တံ ႀကီးေတြ ခင္ဗ်ား သိစိတ္ထဲမွာေရာ၊ 

မသိစိတ္ထဲမွာေရာ

ကားခနဲ ကားခနဲ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား

အျဖစ္မ်ားလ်က္ ဟာလည္း 

လိုခ်င္လူေတြ ေဘာင္ေတြကို ေမြးျမဴတာမ်ိဳး

မ်ားမ်ားစားစား မ်ိဳးမ်ိဳးမ်က္မ်က္ 

၁ ၉





စတုထၳလႈွိင္းရဲ႕ရင္သားေတြဟာ 

ပဥၥမမ်ဳိးဆက္ကုိ 

လာလာပြတ္သပ္တဲ့အေၾကာင္း
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အလကားေန အလကား ခမ္းနားခ်င္ရင္ 

မဂၤလာေဆာင္လိုက္

မစိုက္ဘဲေတာ့ လာေပါက္မေနနဲ႔၊ ၿပီး

မီးအေဟာင္းႀကီးနဲ႔ေတာ့ လာလာ ေလာင္ျပမေနနဲ႔၊ 

ရင္ပူ ဖင္ပူ ရတာ မတန္ မတန္ မတန္ ဘူး

မိန္းမယူတယ္ဆုိတာ အီေဗာ္လူးရွင္း

ထပ္ယူရင္ေတာ့ ရီေဗာ္လူးရွင္း

လုိအပ္တဲ့အခါ ကဗ်ာက သမားရိုးက်စိတ္ကို 

ဖြင့္လွစ္ၾကည့္ဖို႔

မလိုအပ္တဲ့အခါ တမာသီးထဲက အမွန္တရားကို 

အီလက္ထရႊန္ မိုင္ခရိုစကုပ္နဲ႔ ရွာေဖြဖို႔၊

ကၽြန္မသူ႕ကုိ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမွန္းမသိခဲ့ဘူး

အေမရိကားက ေမြးထုတ္လိုက္ၿပီး ဆုိဗီယက္ကလာတဲ့ 

အညႊန္းခံေတြ, မလုိင္ေတြ, အင္ဒင္တတီေတြ, 

လူေနမႈစရိတ္ေတြ, ကားဗီးယား ငါးဥ ေတြ, 

ေခြးေခ်းေတြ, ဘလိတ္ဓားေတြ, ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသင္းနံ႔ေတြ, 

ဆုိင္းဘုတ္ေတြ, စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆိုင္းဘုဒ္ ေတြကို 

ဆယ္ေဒၚလာနဲ႔ အျမတ္တင္ၿပီး လိုက္ေရာင္းသူေတြ, 

မႈိေတြ, ကတ္ေၾကးေတြ, ႏ်ဴစြမ္းအင္ေတြ, ေျဗာက္အိုးေတြ, 

တက္ေရာက္ခဲ့သမွ်ေပၚမူတည္ျပီး အနက္ေရာက္ မေရာက္ 

ေခါင္းကို စမ္းၾကည့္မိဖူးလား?

ခင္ဗ်ားေခါင္းထဲမွာ စီးဆင္းေနတဲ့ အလကားေန အလကား 

ေသြးေတြဟာ ဥာဏ္ရည္ပဲ ျဖစ္လုိက္ပါေတာ့၊ ေတာက္!!

အလိုလိုေနရင္း အစြဲအလမ္းတစ္ခုလိုလို ျဖစ္ေနဖူးသလား?

မ်က္လုံးဟာအသည္းယားစရာ 

မီးေတြတအားလင္းေနသလား?

pubic အေမႊးအမွ်င္ ေတြဟာ

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား
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I Love You Baby ဆိုတဲ့ status ကို တင္ထားလား?

သူငယ္လိင္ စိတ္ဟာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးကို 

သူ႔ဟာသူ ေမာင္းသြားဖူးလား?

အသာအယာခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး

သူဘာမွ မလုပ္လိုက္သလိုမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ တစ္ခုခုကို 

ေျပာျပေနတယ္

နားလည္ျခင္းဟာ နားမလည္ျခင္း တစ္မ်ိဳးဆိုတာကို 

ခင္ဗ်ား သိထားရင္ ဒီေလာက္

ေျပာေနစရာ လိုမလား၊ မလိုဘူးလား၊ 

ခႏၶာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား ဖန္တီးထားတဲ့ 

ေနာက္ၿပီး တားဆီးထားတဲ့ အဘိဓမၼာ

ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဝင္ခြင့္တားျမစ္ဇုန္ထဲက

တံု႔ျပန္ပံုထူးျခားတဲ့ မရမ္းေစ့ႀကီးႀကီးေရာင္ၾကြက္သားေတြ 

ဘယ္ကိုဦးတည္ ျပဳတ္ထြက္ရမွန္း မသိဘူး 

အဲဒီမွာ ေလာက္ေတြ၊ ယင္ေကာင္ေတြ အံုႀကြ ေနတဲ့ 

ျမင္ကြင္းထဲ

မ်က္ရည္ယို ကိရိယာ ေတြ၊ အေပါစား အမွ်အမွ်အမွ် ေတြ 

ေလွ်ာက္ေဝ ပစ္ထည့္ ေပးလိုက္ တယ္

ညည အိပ္မေပ်ာ္တဲ့၊ သဒၵါမမွန္တဲ့ အမ်ိဳးအစားဟာ 

ဘယ္ကလွည့္လာတာလဲ?

တစ္ေၾကာင္း…ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ေၾကာင္း…

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔…တအိအိနဲ႔…

သန္းတစ္ေထာင္ထဲမွာ ခ်ိဳျမိန္ျခင္း ကို ဖိသြင္းလာတာ

မွန္ထဲကသစၥာတရားကို မိတၱဴကူးဖို႔ေစာင့္ေနတဲ့ 

ပဋိသစၥာတရားဟာ အၾကမ္းဖက္သမားပဲ

ဒါနဲ႔ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ငါးပိရည္ နဲ႔ 

ထမင္းစားတာကို ဘာလို႔ မျပတာလဲ၊
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လူတန္းစားတစ္ရပ္လံုးကို ေစာ္ကားတာ ဆိုတဲ့စကားကို 

ေရဆြဲခ် လိုက္ေတာ့ 

လည္လည္လည္ၿပီး၊ က်င္းထဲ ဆင္းသြား၊ ေနာက္မွ 

ျပန္လြမ္းလာသလို၊

ႏွစ္လုံးၿပဴးေသနတ္တစ္လက္ကအစ 

ကၽြီကၽြီျမည္ပတၱာေတြအဆံုး 

ေလ်ာ့ခ်လုိ႔မျဖစ္တဲ့ မုတ္ဆိတ္ေမြးေတြဟာ 

အေလးခ်ိန္မစီးဘူး

စိုက္ပ်ဳိးမႈျမႇင့္တင္အၿပီးမွာ သူတုိ႔ဟာ ေခတ္နဲ႔ 

အတူစီးဆင္းႏိုင္ပါ့မလား

ဆင္ျမဴခရမ္ ေတြဟာ ဖလင္ကင္မရာအေဟာင္းေတြ၊ 

ကက္ဆက္တိတ္ေခြအေဟာင္းေတြ ၾကားမွာ 

၂ ၅
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ဆိုလားဇုန္ ခ်ဲ႕ေရးအတြက္ တစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္

အမည္းတစ္စက္ၿပီး တစ္စက္ 

မ်က္ေတာင္တစ္ဖ်တ္္ၿပီး တစ္ဖ်တ္

အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔တဲ့ တိရိစၧာန္သတၲိႂကြမႈ  

ဝါးရခက္တဲ့ ရိကၡာနည္းနည္း ခံတြင္းစို႐ံု ေရနည္းနည္း

ဘုရားဖူးကုလားအုတ္ေတြ ဘာတူးသြားေသးသလဲ

အေတြ႕အႀကဳံရွိရွိ ျပည့္အိၿဖိဳးေမာက္ေနတဲ့ 

ကိုယ္က်င့္တရားကေတာ့ 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ႕ဆီက ဘာကိုယူရမယ္ဆိုတာ 

သိတယ္

ေျပာရရင္ လူသားဟာ ေမြးကတည္းက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ 

ဘာမွ ပါမလာဘူး

အံဆြဲထဲက နာရီထဲက ေလထုထဲက အခ်ိန္ထဲမွာ

အဖိုးအထိုက္တန္ဆုံးအရာေတြကို ခါခ်ၿပီးရင္း ခါခ်ေနတဲ့ 

ယႏၱရားႀကီးနဲ႔

ေက်နပ္မႈကို မခံစားရဘူး

ဆုိတဲ့ အသံေတြ ဌာန္ေတြ ကရိုဏ္းေတြ

အဲဒီေန႔ကစၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ 

ျပန္ေရာက္မလာေတာ့ဘူး

ခုန္ခုန္ထေနတဲ့ ဝဲဂယက္ေသးေသးေလးေတြ

ဖြက္ထားတဲ့ ေက်ာျပင္ေတြ

ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့ အမည္ေတြ

တစက္စက္က်ေနတဲ့ အရသာေတြ

တဝီဝီ ယင္ေကာင္ေတြ

ၾကမ္းျပင္ထက္မွာ စိတ္ဟာ ၾကာပြတ္တစ္ေခ်ာင္းလို 

ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း မပ်ံႏိုင္ဘူး

အံအားသင့္ဖြယ္ျဖစ္မႈဟာ အခြင့္အေရးတုိ႔ တာဝန္တုိ႔နဲ႔  

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား
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ေရာေထြးေနတတ္တယ္

ဝါက်တစ္ေၾကာင္းဟာ သာယာမႈတစ္ခုပါပဲ

တစ္ခုထက္လည္း ပုိေကာင္းပုိႏိုင္တယ္

ကေဖးဆိုင္ေတြမွာ ဒီသတင္းကို ေျပာဆိုေနၾကတယ္

အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 

ေလွ်ာက္သြားေနၾက၊

သြားေပါ့ ၊ 

ဖရဲသီးအစိတ္ေတြကို ကိုက္စားတာက အစ၊ 

အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းေတြအဆံုး

ၾကည့္မွန္ထဲမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျမင္လိုက္ရတာကို 

ေလွ်ာက္ေျပာတာေလာက္

စိမ္းေနေအာင္ ျပဳလုပ္တာ မရိွဘူး လို႔ ဘာလို႔ 

သမီးငယ္ ေလွ်ာက္ေျပာတာလဲ

လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းမွာ ထိုင္ေနၿပီး ေရြ႕သြားတဲ့ 

မိုးတိမ္မဲမဲေတြကို စိုးရိမ္တႀကီးနဲ႔

ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ေတြး

လွမ္းမွာလိုက္တဲ့ အစားစာေတြ မေအးခင္၊ 

အေအးေတြ မပူခင္၊

ထထေျပး၊

အဲဒါ မေန႔က စိတ္ပူျခင္းေတြ၊ လူသားဟာ လူသားကို 

ျပဳျပင္လုိ႔မရမွန္း

မုန္႔စိမ္းေပါင္းေကၽြးၿပီး လူသားဟာ လူသားကို 

ဖန္တီးလို႔ရမနွ္း

ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ကိုယ္စားျပဳ အေဒၚႀကီး

တစ္ေယာက္ဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔

ကၽြန္ေတာ့္အေလာင္းေကာင္ေပၚမွာ 

ေျခေထာက္တစ္ဖက္တင္ၿပီး ၿပံဳးေပ်ာ္ၾကည္ႏူး ဓါတ္ပံု
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အ႐ိုက္ခံခဲ့တာလဲ၊ ခြီး၊

ဆင္နင္းၿပီး ျမင္းကန္ တာေလာက္ေတာ့ 

ျမင္သြားခ်င္ေသးတယ္ဆိုေပမယ့္

အထပ္သန္းတစ္ရာ ေလာက္ လံုးလည္ခ်ာလည္ေနေအာင္ 

အုပ္ထားတဲ့ အရာေတြမွာ

ဘယ္အရာေတြဟာ မူလ ဆိုတာ 

ေျပာရရင္ ေသရင္ေတာင္လူေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ 

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဘာမွ ပါမသြားဘူး

ရာဇမတ္ကာ သဲျဖဴခင္း ၿပီး ရပ္ဘီေဆာ့

ေနျခင္း ကို စိတ္ညစ္ျခင္းအခြံထဲမွာ မင္းဆီက အလင္းေတြ 

အခ်င္းေတြ 

ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ရဲ ေတာ့ဘူး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူ ခင္ဗ်ား လိုက္ ဒြန္႔ မွာလား

လင္းပိုင္ဟာ ေခြးကေန ဆင္းသက္လာတယ္

ဘယ္သီခ်င္းမွ အေႏွာင့္အသြားမလြတ္ေတာ့ဘူး 

ေလွ်ာက္လႊာတင္တာ စေကးလ္ မလိုဘူး တစ္ခုခုေတြဟာ 

ဗိုက္ဆာလာၿပီ

မီးေအး မရိွတဲ့အတြက္ မီးပူ ဟာလည္း မရိွႏိုင္ဘူး

ႀကြက္တြင္းထဲက ေျမေအာက္ထဲက အိမ္ေပၚမွာ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဒိုင္ခြက္ထဲက

အခ်ိန္ဟာ အဲဒါဘယ္သူ႔အျပစ္လဲလို႔ ေမးလုိက္တယ္

တုိ႔အိမ္အျပစ္ေပါ့ကြယ္

၃ ၁





အႀကီးဟာ အႀကီးဇယား 

အေသးဟာ အေသးဇယား လို႔ 

ခင္ဗ်ားခြဲဖို႔ျခားဖို႔ ခက္ေနၿပီလို႔ 

ဝန္ခံရင္ 
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လူႀကီးလူေကာင္းစိတ္မွာ ႏႈတ္ခမ္းဟာ ကြဲေနတယ္

ဘယ္လုိတံဆိပ္နဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ပစ္လုိ႔ဖမ္း ခင္ဗ်ား 

ဂုဏ္ေတာ္မ်ားစြာ၊

ျပဴရီတန္ အစဥ္အလာ၏ နိဂံုး 

ပန္းျခံကိုေရာက္ေတာ့ 

နီယြန္မီးေခ်ာင္းမ်ားကို

မွားယြင္း အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္းမ်ား

လည္းမရိွႏိုင္ေတာ့ 

အားတ့ဲအခါ အခ်ိန္ပိုင္းသင္ၾကားေပးတ့ဲ ေလာ့ရင့္စတန္း၏ 

အမည္းေရာင္စာမ်က္ႏွာ 

လူ႔ဘဝဆိုတာ (ဘယ္လုိတံဆိပ္နဲ႕ျဖစ္ျဖစ္) 

အၿပီးအပိုင္ပိတ္ထားတဲ့ ေရတစ္ဝက္ပဲ ပါတဲ့ ေရသန္႔ဘူး

အေျမာ္အျမင္ရွိတယ္ ေျပာရမွာပဲ

ညဟာ မနက္ကို တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မမွတ္မိသလို

အေရာင္ေတြ အနည္းဆံုးသူကို နာမ္စားေျပာင္းၿပီးေခၚတယ္

အနည္းဆံုးဝါဒီေတြဟာ အေရာင္ေတြကို 

နာမ္စားေျပာင္းၿပီးေခၚခဲ့လား

“အဲဒီမွာ က်ေနာ္ဟာ ရူးသြပ္ျခင္းနဲ႔ မရူးသြပ္ျခင္း 

တို႔ၾကားမွာ ျခားနားခ်က္ သိပ္မရိွပါလားဆုိတာသိခဲ့ၿပီး” 

(ေရာဘတ္႐ိုဆင္ဘတ္) 

ေပါသြပ္ျခင္းကို ခင္ဗ်ား ေငြဘယ္ေလာက္နဲ႔ ဝယ္၊

XML ဟာ ဘာသာစကားကို နံပါတ္တပ္ေပးလိုက္တယ္၊ 

အကြင္းအကြင္းေတြနဲ႔၊

ေအာက္ေျခမွာ ေနရာလြတ္ေတြ ရွိေသးတယ္ 

ညဘက္ လမင္းႀကီးကို ေမာ့ေမာ့ၾကည့္၊ တစ္ခြက္ေမာ့၊ 

ဖီးလ္ေတြတက္၊ ႐ိုမန္တစ္ ဟာ ဘယ္ေတာ့မေသဘူး

ကဗ်ာရဲ႕အရသာကုိ ငါသိသလုိ 

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

၃ ၅
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အေမဟာ 

သေဘာၤသားေတြအတြက္ အရက္ဘားဖြင့္ထားတယ္

အိုင္က်ဴစစ္ျပီးမွ လက္ခံေတာ့ 

မိတၱဴစက္ေတြၾကားမွာ ေတေလ မိတၱဴကူးေနတယ္၊

စာရြက္ေတြ တစ္ရြက္ၿပီးတစ္ရြက္

ဟိုလူအေၾကာင္း ဒီလူအေၾကာင္း 

ခင္ဗ်ားအေၾကာင္း က်ေနာ့္အေၾကာင္း

ေတေလအေၾကာင္း တစ္ရြက္မွ မပါလိုက္ဘူး 

အသံုးမက်လိုက္တာ

ေတြးေခၚဉာဏ္ဆုိတာ ေယာက်ာ္း 

ပုိက္ဆံအိတ္ထဲကႏႈိက္ယူလုိ႕မရလုိ႕ 

မိန္းမဆန္ဆန္ စကားလုံးေတြနဲ႕ ေသြးေအးတယ္ 

ေျပာရမွာပဲ

ေမွ်ာ္စင္ဟာ ေဂးေတြ ကိုက် ဘာလို႔ ကိုယ္စားမျပဳတာလဲ

ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးရယ္ 

မ ဆန္မႈဟာ ဒီဗူးဝါး ရဲ႕ ဆံထံုးကို အေနာက္ကေန 

ေဆာင့္ဆြဲ

ပံုဖ်က္ထားတဲ့ ေတေလ့ အတၱေတြၾကားမွာ 

ဒုကၡတစ္ခုပဲ ခ်စ္ျခင္းထဲ ထည့္ထားတာပါ 

ၾကံဳရတတ္တဲ့အက်ဳိးဆက္ေတြေပါ့ကြာလို႔ ေျပာျပီး 

(ကြန္ျဖဴးရွပ္အေၾကာင္းကို ဟိုကဗ်ာထဲကေန 

အတင္းဆြဲထုတ္သြားတာ)

ေဟ့ . . ခင္ဗ်ားၿပံဳးလိုက္တဲ့ 

အၿပံဳးတိုင္းဟာ ေတေလ့ ႏွလံုးေသြးတစ္စက္စီပဲ ဆိုတာ 

မေမ့နဲ႔

ေကာင္ေလးေရ . . ခင္ဗ်ားလက္နဲ႔ ဆြဲဆုပ္ေခ်မြထားတဲ့ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ဟာ ေတေလပါ

၃ ၆
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[ရည္ညႊန္း - ဘာပဲေျပာေျပာ မိတၱဴစက္ကေတာ့

ဆက္လက္ ခုတ္ေမာင္းေနဆဲပဲ  - ေတေလ 

ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္ ]

တန္ရာတန္ေၾကးကေတာ့ စိတ္ကူးေတြကို ပ႐ုဖ္ 

ဖတ္ၾကည့္ၾကတယ္

စစ္တုရင္ ကစားပြဲတြင္ Deadlock တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္၊ 

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ေသးလို႔လဲ

ဘန္စတိုင္းန္ကေတာ့ စိမ့္ဝင္ပ်ံႏွံ႔လြယ္တဲ့ 

အမ်ိဴးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းေတြကို ဆန္႔က်င္တယ္

(မင္းရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ မင္းရဲ႕အခြင့္အေရးပဲ)

အဲဒါေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ခူးခပ္ေကၽြးေမြး၊ 

ျမိန္ရည္ယွက္ရည္ အဓိပၸါယ္ေပးတာကိုး

တစ္ခုခုကို ဘာသာစကားနဲ႔ ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

ဘာသာစကားကို တစ္ခုခုေဖာ္ျပေစျခင္း

“ေစာ္” ကို ျပန္သြားၾကစို႔။ “ေစာ္” နဲ႔ ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္၊ 

( အျမင္မွာ အေျခခံေပးတဲ့သူ႕ Context 

အတုိင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး )

ေစာ္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္တဲ့ ဘာသာစကားကို မီးေမာင္းထိုး 

ေလ့လာသံုးသပ္ရေတာ့မွာ၊ 

ရည္ညႊန္း - ေဇယ်ာလင္း၊ ဘာသာစကားကဗ်ာႏွင့္ . . . 

ေထာက္ခံရင္း တျခားတစ္ဖက္က ၾကည့္တာပဲ

ပိုက္ဆံဟာ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ အသိကို ႏြားနဲ႔ 

ျဖတ္ျဖတ္႐ိုက္တယ္

ဒါေပတဲ့ ငါ့ကို ႏြားႏုိ႔ေကာင္းေကာင္း တိုက္ရမယ္လို႔ 

မင္းေျပာေတာ့ 

ငါက အႏုပညာကုိ အေရျပားေတြၾကား လုိသလုိ 

ျဖန္႕ခင္းတဲ့ ဝါသနာေတာ့ ဘယ္ပါမလဲ

၃ ၇



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g
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ေမြးရာပါ အေရျပား ဟာ ပိုေနတယ္လို႔ သိလွ်င္သိခ်င္း 

ခင္ဗ်ား ျဖတ္ပစ္ခဲ့တာက် ??

ေျခာက္ကပ္တဲ့ အာ႐ံုထဲကို ခၽြဲက်ိေနတဲ့ လွ်ာထိုးထည့္လိုက္

ခင္ဗ်ား ရဲ႕ perception ဟာ သစ္ပင္ေပၚ 

တြယ္တက္သြားတယ္

လိုက္တာမလုိက္တာက အျမင္ခ်င္းမတူတာ

နာက်ဥ္းေအာင္ ၾကာပြတ္နဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္ 

စိတ္႐ူးေပါက္ရာျပဳလုပ္တတ္တဲ့

ေခြးသမင္စပ္ ဟာ

ေၾကာင္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ကို ျဖဴေစတယ္

သုံးဆယ္မိနစ္ၾကည္ၾကည္ ေလာက္အတြင္းေပါ့ 

အမ်ဳိးအစား သန္းနဲ႕ခ်ီၿပီးရွိတာပဲ

ဟဲဟဲ . .တီေကာင္ႀကီးက အဖိုပါ။

၃ ၈



Jonathan Culler ရဲ႕ 

ေပါင္တံေတြကို 

ဒီကြန္စရပ္ လိုက္တဲ့အခါ
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မေျဖသင့္တာကို 

ေလွ်ာက္မေျပာပါနဲ႔လို႔ တားတာလည္း အခါခါ နဲ႔ 

အေၾကာင္းေၾကာင္းရိွၿပီ၊

ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ ေကာ္ဖီေသာက္သေလာက္ စိတ္ဖြဲ႕စည္းပုံ 

မသိမ္ေမြ႕ႏုိင္ေတာ့ဘဲ 

ၾကည့္ျပီး ျပံဳးျပရင္း

ပလတ္စတစ္အိတ္ေတြဆီက

အနံ႔ဆိုးဟာ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ရဲ႕အမ်ိဳးေတြ ထဲက 

ငအို၊ ငမင္းေတြကို သယ္ေဆာင္၊ ေန႔နဲ႔ ရက္ကို 

ပံုသ႑န္ေျပာင္းၿပီး ထပ္ေျပာမယ္၊

ေတာင္းပန္ပါတယ္၊  စိန္ေတြကိုေတာ့ ခ်မ္းသာေပးပါ၊

“တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ဆီေတြသုတ္ၿပီး 

ထြက္ေျပးသြားလိုက္ၾကတယ္”

အယူအဆ ေတြဟာ  ဖန္ခြက္၊

ဆတ္ခနဲ မ်က္ႏွာကို ဂါဝန္ေအာက္ထုိးထည့္လုိက္တယ္။

ဘာမွ်ေထြေထြ ထူးထူးမေျပာဘဲ

ၾကည့္မေကာင္းေသာ ဝိေရာဓိမ်ားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္ဆုိၿပီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ က ေကာင္မေလးေတြ ရဲ႕ သမိုင္းဟာ 

ေကာက္ေၾကာင္းမွာ ဆံုးသြားတာလား။

ေဘးအိမ္မွာ ျမင္ေနရတဲ့ေခါင္းမိုးဟာ

ညဘက္ေတြ ဆို အႀကီးအက်ယ္ တုန္ေနတယ္။

ဂၽြန္ေက့ခ်္ရဲ႕ အသံေတြ။ 

“ဟိတ္ . . ေကာင္မေလး”

ၾကည့္ျပီး ျပံဳးျပရင္

ျမင္ရဲ႕မဟုတ္လားလို႔ သင္ၾကားၾကည့္ၾကစမ္း

ကြန္ျဖဴးရွပ္က 

အခ်ိန္မရဘူးဆုိတဲ့ စကားပဲ ေျပာတတ္တယ္။

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

၄ ၁
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p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

အဲ့ဒါ   ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မိသားစုအားလုံးထုိင္ၾကည့္စရာ

ေအာက္မွာေနရာလြတ္ေတြ အပံုၾကီးရွိေနတယ္လို႔ 

သတိေပးတာပဲ။

ေကာန္တက္(စ္)ကေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ 

ရထားလမ္းဟာ မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္းျဖစ္လည္းပဲ

ခင္ဗ်ားတစ္သက္လံုး ခြၿပီး ေျပးေနရမွာပဲ၊

မ်ဥ္းၿပိဳင္ေတြဟာ ေဂါ့ဖ္႐ိုက္ရသလိုပဲ၊

အဲဒီတစ္ေယာက္ေပါ့၊

လွယဥ္ေက်းမယ္ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ သူ႔ေခတ္ၿပိဳင္ေတြနဲ႔ 

မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ သူေလ။

လွယဥ္ေက်းမယ္ anthology ထုတ္တိုင္း 

ေဘးထုတ္ခံခဲ့ရသူေပါ့။

“အဲဒီ အယ္ဒီတာေတြရဲ႕ မ်က္စိထဲမွာ ဒါေတြဟာ  ဆုရဖို႔ 

မေျပာနဲ႔၊  လူ စာရင္းေတာင္ ဝင္ရဲ႕လား” 

“ဒီမနက္ ဂ်လန္း ႏွစ္နားညီ ႀတိဂံတစ္ခု ဟာ 

ဟက္ဘိေတြျမန္ၿပီး ငါ့ ေဘာ္ဒီကို နာေအာင္ 

လာကလိသြား” (နာဒါေဂၚဒြန္)

စစ္ေအးကာလရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ ဘယ္လို 

ေဖာ္ျပႏုိင္မလဲ?

ဒါကေတာ့ မိန္းမယူမိတဲ့ လူေတြနဲ႕ ရယ္ဒီမိတ္ေတြရဲ႕ 

ငုပ္ေနတဲ့ အေၾကာအျမစ္

စကပ္တုိတိုေလးေတြေအာက္မွာ ေရမေဆးရေသးသလို

“အစင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔”

ေစာ္ေတြရဲ႕ ေဘာ္ဒီကို မိမိရဲ႕ အနီးအေဝး 

ပါစပက္တစ္ရႈေထာင့္မွ

တည္ေဆာက္ယူျခင္းသာျဖစ္ျခင္း၊ 

ႏွစ္နားညီ ေပါင္တံ ႀတိဂံေတြ၊

၄ ၂



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ေဘာ္ဒီေတြအားလံုးဟာ 

အမွတ္အသားေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးတရား 

အမွတ္အသားေတြဟာ 

အျခားအမွတ္အသားေတြကို ျပန္ျပန္ညႊန္း၊

အေစ့ကေလးတစ္ေစ့ကေတာ့ 

အၿမဲစိမ္းေတာနက္ႀကီးကုိ ျပန္ညႊန္း၊

ေကာက္ေၾကာင္းေတြမွာ အဆီေတြ စျပည့္လာတယ္၊

တျဖည္းျဖည္း ေကာက္ေၾကာင္းေတြဟာ ေဘာ္ဒီေတြကို 

မညႊန္းေတာ့ဘူး၊

ေဘာ္ဒီေတြဟာ ေစာ္ေတြကို မညႊန္းေတာ့ဘူး၊

ေခတ္ေရစီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္အမ္းစရာ မရိွႏုိင္ဘးူ၊

ေခါင္းမွာ ေခါင္းစီးႀကီးစီး၊ နံရံမွာ စာသားေတြ ကပ္ၿပီး၊

စာ ေတြ စက်က္တယ္။

 ေျပာသားပဲ၊ အဓိပၸါယ္ဟာ စကားလံုး မွာ မရိွဘူး လို႔၊

ေျပာရရင္ ဒီလုိကိစၥေတြမွာ ရွက္ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး

ပါဝါမ်က္မွန္ခ်င္းမတူလည္း  ကုိယ့္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ 

“မူရင္း”အတုိင္းပဲ

“ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာပုိင္းအရ

အန္တီ့ အဝတ္အစားေတြ ခၽြတ္လိုက္ပါလား”

ခင္ဗ်ားပါးစပ္ထဲမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနခဲ့တဲ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဟာ 

(အသည္းႏွလုံးနဲ႕ မိဘေမတၱာကုိ ေန႕စဥ္ထုိင္ၾကည့္ရင္းက)

ခင္ဗ်ားကို ေအာ္ဆဲၿပီး ႏ်ဴးေယာက္ခ္ လစ္သြားပီ ။ ။ ။

၄ ၃





မႈန္ဝါးမႈ နဲ႔ ၾကည္လင္မႈဟာ 

ဘာသာစကား

ျပင္ညီတစ္ခုတည္းမွာ





p e m s k o o l . o r g

သိုး  နီ  ညိဳ

အေခၚအုိင္အုိင္ အေတြးက်ဴက်ဴ 

စာလံုးေရဘယ္ေလာက္ မိနစ္ဘယ္ေလာက္

က်ေရာက္ ရရွိမယ္ဆိုတာ 

အျမဲတမ္း အသားတက္ဖို႕ အစစ္အမွန္ျပဳဖို႕ 

အလန္႕တၾကားျဖစ္ျခင္း 

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ

ေဟာ… ရထားခုတ္ေမာင္းသံဟာ 

ေသြးရူးေသြးတန္းအမူအရာေတြနဲ႕ 

ခုခ်ိန္အထိ လိုက္တာ မလုိက္တာက 

အႏုပညာကုိ ရယ္ဒီမိတ္လုိဝတ္လုိ႕ ရမယ္ မရမယ္ဆိုတဲ့ 

ေမးခြန္းပဲ

ကဗ်ာရဲ႕အရသာဆုိတာ 

ဘာသာစကားနဲ႕ ဘာသာေဗဒအေၾကာင္း

အျခားတစ္ဖက္က ၾကည့္တာပဲ 

အရွိန္နဲ႔ ေျပးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ရထားေပၚမွာ 

အဆက္အသြယ္ေကာင္းရင္ ေအာင္ျမင္မယ္ 

အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ျဖည့္ႏုိင္တဲ့ေနရာလြတ္ေတြ

ခ်ဳပ္ရိုးေတြ ပန္းေတြ အေရာင္ေတြလည္း 

အမ်ားၾကီးရွိေနေသးတယ္

အေဆာက္အအံုထဲက လာတာမဟုတ္ဘူး

အခ်က္အလက္ထဲက လာတာတဲ့ 

တစ္စံုတစ္ရာကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 

လြယ္လြယ္လုိက္ဖမ္းလုိ႕မရဘူး 

အခုလည္း အလုပ္သေဘာအရ စနစ္တက် 

အကြက္ခ်စိုက္ထားတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေပၚ 

ကြယ္ေနတဲ့ သစ္ပင္အေၾကာင္း သတင္းဖလွယ္တာပဲ

လစ္ဟာေနခဲ့တဲ့ ကြက္လပ္ေတြကို ျဖည့္ၾကည့္ရသလုိပဲ

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

၄ ၇



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ေယဘုယ်စံ ေယဘုယ်စနစ္ သီးျခားစံ သီးျခားစနစ္

အပိုင္းအစ အေပါင္းအစုအမ်ားၾကီးဟာ အတြင္းသားမွာ

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ 

မွီတြယ္စီးဆင္းေနတယ္

အစဥ္အလာ မွန္သမွ်ဟာ ေသဆံုးႏွင့္ခဲ့ၾကျပီ 

အသစ္ျဖစ္ျခင္းတစ္ခုသာ အဖန္တလဲလဲ အတားအဆီး 

မရွိဘူး 

အေတြ႕အၾကံဳေတြဟာ နယ္နိမိတ္ကို မစဥ္းစားၾကေတာ့ပဲ 

ျမဴလိုလိုဘာသာစကားကို 

ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ ကာမဂုဏ္အာရံုတစ္ခုအေနနဲ႔

အထူးခ်ိဳျမိန္လာၾကတယ္

အျပင္မွာ ေနမဝင္ေသးဘူး 

အေနာ္ရတာလမ္းမ (ယခင္ ဖေရဇာလမ္းမ ) ေပၚမွာ 

လူတစ္ေယာက္

အတြင္းေနဝင္ျခင္းနဲ႔ သူ႔ကိုယ္ထဲမွာသူ 

ေနဝင္ေနလိုက္တာမ်ား တစ္ေနကုန္ပဲ မဆံုးေတာ့ဘူး

ၾကာေတာ့လည္း သိတဲ့အတိုင္း အဲဒါေတြက 

ပ်င္းစရာ

ရင္းစရာ

မက်န္ေတာ့သမွ် ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ လွဴထားသမွ် 

ေနာင္ဘဝ အတြက္ထက္ 

ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနၾက၊

သနားစရာ အိမ္ေထာင္ေတြက်၊

 အဆက္အသြယ္ေတြ ကိုယ့္နားထဲမွာ ကိုယ္ ျပတ္ၿပီး

ရထားလမ္းေခ်ာ္သြားပါသျဖင့္

မနက္တုန္းက ဓါတ္ပံုတင္တဲ့ႀကိဳးေလးကို 

ဘယ္နားမွာထားတာ က အစ၊

၄ ၈



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

အခ်စ္ဆိုတာ ကို ဘယ္ေတာ့မွ 

ဒစ္ရွင္နရီ အေသးစားကေလးနဲ႔ မဖြင္ဆိုဖို႔ 

ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို လာမွာၾကားသြား၊ 

အဆံုးျပန္ေမးၾက၊ ျမန္းၾက၊ သေဘာတရား 

စာသင္ခန္း၊ အလုပ္၊ မစ္စ္ဆန္ဆန္လူသားရဲ႕ 

အေျခခံ ဗီဇ စိတ္ဟာ ေခြးတစ္ပိုင္း၊ ဖားတစ္ပိုင္း၊

လစ္ဟာမေနတဲ့ (က်ပ္က်ပ္တင္းတင္းျဖစ္ေနတဲ့) 

ကြက္လပ္ကို အသာကေလးထိုးသြင္းၿပီး 

ျဖည့္လိုက္ရသလိုပဲ

တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ 

ေနၾကတယ္၊ အျဖစ္/စက္ဘီး အပ်က္မ်ား 

တစ္ပတ္လည္ၿပီးေျမာက္သည့္အခ်ိန္၊ 

ေကြးေသာ သေဘာ မဆန္႔မီ၊ 

ေျမမၿပိဳေအာင္ေထာက္တဲ့ နံရံ 

႐ႈေထာင့္ ကေန လွမ္းၾကည့္ေတာ့ 

အကုန္လံုးဟာ ဆႏြင္မကင္းပံုစံ ႀကီးေတြနဲ႔၊ 

မီးအိမ္၊ ခန္းေဆာင္၊

ဗီဇဟာ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြကို ေမးခြန္း အျမဲထုတ္ေနတယ္၊

ဗဇီလက္နက္ေတြကို သုိေလွာင္မႈနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို သူတို႔

ဆြဲစိ ပလိုက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ 

ကဲ၊ ဘာသာစကားဟာ ဗီဇ ထဲမွာ 

အိပ္ရာေပၚမွာ လူ အသားအစုအပံုလိုက္ႀကီး၊

ဟိုေကာင္ေတြ သက္သက္ေျပာတာ၊ 

တုန္႔ခနဲ ရပ္ပစ္လိုက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္၊

အေနာက္ကေန လာဝင္ေဆာင့္မယ့္ အစဥ္အလာဆီမွာ

အဲဒီလို ႐ုပ္ေတြခ်ည္းပဲ။

၄ ၉





ခ်စ္ျခင္း/မုန္းျခင္း 

မရွိေသာသူတ႔ိုအား  

အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔သည္ 

မရွိၾကကုန္။





သိုး  နီ  ညိဳ
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ၾကားရျမင္ရတဲ့အတိုင္း ႀကံဳရေတြ႕ရတဲ့အတိုင္း မွတ္မွတ္ရရ 

အေျခအေနေတြမွာ နာမည္ကို သိေနျပီး နာမည္ေတာင္ 

မသိဘူး။  သူက ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မက္လို႕ ဆိုရမယ္သာ 

ဆိုတယ္ အမွန္ဆို သူနဲ႕ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ 

ကန္႕သတ္ခံလိုက္ရတာကို ဘာလို႕ေၾကကြဲေနမွာလဲ။ 

ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ျဖတ္လိုက္ရတာ သတိထားမိတယ္။ 

မရယ္စရာမွန္းသိရက္နဲ႔ပဲ စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေန 

မဟုတ္ေတာ့ သိပ္ဂရုမထားမိဘူး။ သူ႕ေျခတစ္ဖက္ 

ျပတ္ေတာ့မွပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္းဒိုင္ယာရီေဟာင္းေလး 

ဘာေလး ျပန္ဖတ္ၿပီးမွ ျပန္အမွတ္ရတယ္။ ေမ့လုိက္မယ္ 

မဟုတ္လား။ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ မင္းငါ့ကိုမွတ္မိ

ေသးလားဆိုေတာ့ သူ႕အတြက္သူစိမ္းလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာ။ 

ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲလိုပဲ ခံစားမိတယ္။ 

ဒဏ္ရာေတြဟာ အတိမ္အနက္ မတူတာကလြဲရင္ 

နာတာဟာ နာတာပဲေပါ႔။ ေျခတစ္ဖက္ ျဖတ္လိုက္ 

ရတဲ့သူက ဘာစကားေျပာရမလဲ။ ဘယ္သူေျပာလဲဆိုေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ဟားဟားဟား 

ရယ္ေတာ့ရယ္စရာပဲေဟ့။ ေျခတစ္ဖက္မရွိေတာ့တဲ့သူ 

ဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့ နားလည္ပံု မေပၚဘူး။ 

စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ သူနဲ႕ စကားေျပာရတာ  နည္းနည္း 

ေတာ့ ရယ္စရာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုမရယ္နဲ႔ဦး။ 

ေျခတစ္ဖက္ မရွိတာေတာင္ ေမ့ေနပံုရတယ္။  

ေျခတစ္ဖက္မရွိ ေတာ့တဲ့အတြက္ေတာ့ ဝမ္းသာေပးရ 

မလား၊ ဝမ္းနည္းေပးရမလား မေဝခြဲတတ္ဘူး။ 

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိတဲ့့ဘဝမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း 

အင္းလုပ္၊ အဲလုပ္ပဲ ေနလိုက္တယ္။  မွတ္မိေနတဲ့ 

ငယ္ငယ္တုန္းက အေၾကာင္းေတြ ကုန္သေလာက္ ရွိသြား

၅ ၃
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တာနဲ႕ အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တိတ္ဆိတ္မႈဟာ 

စိတ္ရဲ႕အနက္ အရွိဳင္းဆံုးမွာ။ မနက္ျဖန္က ဘယ္ေလာက္ 

ေသခ်ာသလဲ။  ျပန္ၿပီး စၿမံဳျပန္ရရင္ ေလာေလာဆယ္ 

မရယ္ႏိုင္ေသးေတာ့ အရင္ပံုစံ အတိုင္းပဲတဲ့။

မၾကာေတာ႔ပါဘူး။  တစ္စစီျပိဳကြဲခ်ိန္တိုင္ေအာင္ 

ေရာက္လာလိမ္႔မယ္။  ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာ မလိုပါဘူး။ 

စံပယ္ရံုေတြေရာလို႕ ထပ္ေမးတယ္။ အျဖဴေရာင္ဆိုရင္ 

အမည္းစက္ တင္ေပးခ်င္တ့ဲ သဘာဝတရားထဲမွာ။  

မရိွတာေတြကို ေရတြက္တဲ႔အခါတိုင္း ဘာမွသိပ္ 

ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳး မရွိသလိုပါပဲ။ ဘဝကို ေျဖေလ်ာ့ 

ၾကည့္ဖို႕ ေကာင္းကင္ကို ေမာ႔ၾကည့္လုိက္တာ ေနက 

ေတာ္ေတာ္ျပင္းေနျပီး ေခါင္းကထိုးကိုက္လာတယ္။ 

နာက်င္မႈဆီ ခဏ ျပန္သြားၾကည့္ခ်င္တဲ့ 

စိတ္ေတာ့ ေပၚမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္လို႕မွ  

မရေတာ့တာ။  သိပ္အေဝးၾကီးကုိ မသြားခ်င္ဘူး။ 

ျမန္ျမန္သြားလုိက္ၾကရေအာင္ေလ။ ဒါေလးကိုပဲ 

မွီခိုအားထားေနရတာ။ အခုလို ေန႔တုိင္း 

ငံု႔ၾကည့္ေနခ်င္ရံုေလး သက္သက္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝ 

ဒုကၡေတြအတြက္ အေမ့က ကၽြန္ေတာ့္ ကို ေမြးရာပါ 

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေပးခဲ့ဟန္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာျပတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ငိုခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္။ 

ေကာင္းကင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေမာ့မၾကည့္ 

ျဖစ္တာ အရမ္းၾကာခဲ့ၿပီ။ ၾကာဆို၊ ကၽြန္ေတာ္ 

ေျခေထာက္ေၾကာင့္ေတာ့မဟုတ္ဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ 

သူ႔အတြက္ ေမြးပါရာ ခဲ့တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သူ 

ေသခ်ာ ရွင္းျပလည္းပဲ၊ အဲဒါကို သူေသခ်ာ မသိဘူး။ 

သူ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးဖြားခဲ့တယ္ပဲ သူ႔ မသိစိတ္

၅ ၄
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ထဲကေန ထင္ေနမွာပဲ။ မသိဘူး။ မမိဘူး။ ငယ္တာကိုး။ 

အဲဒီတုန္းကငယ္ရြယ္ပ်ိဳျမစ္တဲ့ နာက်င္မႈေတြဆီကို 

ျပန္သြားခ်င္တယ္။ ျပန္လို႔ ရေကာင္း ရလိမ့္မယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ငယ္ရြယ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ 

ထင္တားအတိုင္း လည္း ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒါဆို 

ဘာလို႔ ရယ္ခ်င္ဦးမွာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္းထုတ္ခံ 

ထိတာဟာ ေဘးထုတ္ခံ ထိတာထက္ ပိုဆိုးတယ္လို႔ 

ခင္ဗ်ားတို႔ထဲကို အဓိပၸါယ္ေတြ ေမာင္းသြင္းဖုိ႔ 

ဒီစာသားေတြကို ျဖန္႕မႈ ေဝမႈ လုပ္ေနရတာပဲ။ ၾကာၿပီ။ 

သိပ္ေတာ့ မၾကာေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ ေျခတစ္ဖက္ 

ျပတ္ေတာ့မွပဲ သူလည္း စာအုပ္ပံုေတြၾကားမွာ ဒိုင္ယာရီ 

အေဟာင္းကို ျပန္ရွာေနတယ္။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီလို 

မလုပ္သင့္ဘူး။ ဟုတ္တယ္မလား။ ဒဏ္ရာေတြ နာခြင့္ 

မရိွေတာ့ ေခတ္ႀကီးမွာ မင္းနဲ႔ငါ ေမြးဖြားခဲ့တယ္ စည္သူျမင့္ 

လုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မညည္းတြားဖူးတာ အမွန္ပဲ။ 

အမွန္ေတာ့ ေျပာပံုဆိုပံုေတြ အယူလြဲသြားတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္ဆို သူနဲ႔ တူတူအိပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အခ်ိန္ေတြတိုင္း 

ဘာသာေရးအေၾကာင္းေတြ အေလးအနက္ေျပာျဖစ္တယ္။ 

ေမာင္...တစ္ေန႔ ဘုရား(သခင္)ေတြဆီ ျပန္လာမွာပါ ဆိုတာ 

မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီလို 

ေျပာဖူးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မသိေတာ့ဘူး။ 

အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ရေနတာ စံပယ္ပန္း အနံ႔ေတြ။ 

ပန္းကံုးဆီက မဟုတ္ဘူး။ ပန္းရံုဆီက လာတဲ့ အနံ႔မ်ိဳး။

ကၽြန္ေတာ့္ ကိုႀကီး ဟာ ေသာက္ရူးထ တဲ့ေနရာမွာ 

တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္  ေနပူထဲမွာ 

လမ္းလုိက္ေလွ်ာက္တိုင္း ေပါက္ဖူးတဲ့ ဖိနပ္ကိုပဲ 

စိတ္ထဲထည့္ထည့္ထားမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆင္းရဲတယ္

၅ ၅
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ဆိုတာ original sin တစ္ခုလို  သူသေဘာမထား ႏိုင္တဲ့ 

ကိစၥမွာ ဥပမာ - windows တက္လာတယ္၊    win-

dows ပိတ္သြား တယ္၊ ဖုန္းမကိုင္ဘူး၊ အရင္ဆို 

အဲဒီတီးလံုးေတြက အၾကာႀကီးျမည္တာ။ တိတ္ဆိတ္မႈဟာ 

ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပလို႔မရတဲ့ ကံကံကံပဲ။ ခင္ဗ်ားက 

ဘာပိုကၽြမ္းသလဲဆိုေတာ့networkingတဲ့။ မဟုတ္ဘူး။ 

အဲဒီလို ျပန္ေျဖမယ္ဆို၊ သူေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေရာ 

ရယ္မေနခဲ့ဘူး။ အမည္း ဆိုလည္း အမည္း၊ အျဖဴဆိုလည္း 

အျဖဴ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေမြးရာပါ ျဖစ္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဒုကၡိတ ျဖစ္ေစခဲ့တာ။ ကၽြန္ေတာ္ျပင္ထားတဲ့ အပံုေတြ၊

ကၽြန္ေတာ္ ထိန္းညိွလိုက္တဲ့ အေရာင္ေတြကို 

သူ fb ေပၚ တင္ေတာ့ေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ဘာေျပာခဲ့သလဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ တိတ္တိတ္ပုန္းဆန္မႈ သတၱဝါ

တစ္ေကာင္ ထက္ကို သူကဘာလို႔ groupieႀကီး 

ျဖစ္ေနတာလဲ။   ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၵာဟာအက်ိအခၽြဲေတြနဲ႔ 

ရြံ႕စရာေကာင္းမွန္း သူ ႀကိဳသိထား သင့္တာပဲ။ သိပ္အေဝး 

ႀကီးကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္ သူေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေရာ၊ 

ဘက္တီးရီးယားေတြနဲ႔ ပုပ္သိုး ေနေလာက္ၿပီ။ သူဟာ 

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး သူငယ္ခ်င္း 

မိတ္ေဆြပါဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့မေနခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 

သိစိတ္ထဲမွာ အျမဲ red alert ျဖစ္ေနတာ။ စိတ္ညစ္တာ 

သူရဲ႕ သလိပ္ကပ္ေနတဲ့ အသံေတြၾကားက ေန 

ထြက္လာတဲ့ စကင္ဒီေနဗီးယား ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနလို႔ ထိုင္လို႔ 

ေကာင္းျခင္း အေၾကာင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ထီးေတာ္ကို 

လို လို႔၊ မလိုလို႔ထက္၊ ပနံ အတြက္ ပဲ သင့္ေစခဲ့တာ။ 

ခင္ဗ်ားလည္း သိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီလို ဒီလို ေန႔တိုင္း 

ေမာ့ၾကည့္ေနရာကေနေစြ ေစာင္း လုိက္ရံုေလး သက္သက္။

၅ ၆



ေတြ႕ၾကံဳသိ၊

ခ်ယ္ဆီးဆန္ေသာ  ဦးေႏွာက္၊

ခ်စ္သူမ်ားေန႔၊

ေဒါနေတာင္ အတက္လမ္း၊ 

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား၊

 ထမင္းသိုး ဟင္းသိုး  ကေလး၊

ဖားေကာက္ပြဲ၊

လိင္စိတ္ ကုန္ခမ္းျခင္း၊  

အျပင္ဘက္အႏွစ္သာရ ဖန္တီး၊

ဖန္တစ္ေထာင္ ေတေအာင္ 

အသက္ရွဳ။     
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ရူးမိုက္ရာက်လိမ့္မယ္လို႔ နင့္အေနနဲ႔ မေျပာပါနဲ႔လား၊ 

ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလုိ ခံစားေနခဲ့ရတယ္။ 

ဒမွီာ ဒဘီက ္လကမွ္ာ ကိငုထ္ားတာ ဟာ အခ်စစ္စ္ေတြခ်ည္းပ။ဲ 

ခင္ဗ်ား အိမ္ကို သရဲ ေတြ ဝိုင္းေနတယ္။ အင္း လုိက္ေနတယ္။ 

ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနေစာင္းမွာ ခင္ဗ်ား သားေလး ရဲ႕ ကိုမာ ဟာ 

လူသိရွင္ၾကား ေရာင္စဥ္ခုႏွစ္သြယ္ ကယက္ေတြၾကား 

ျမဴေတြ ပိတ္ဖံုး၊ အားလုံး အိပ္ေမာက်ေနတယ္။ ဒီေန႔လည္း 

ဒီေန႔အေလ်ာက္။  သူ႕အမွားသူ ဝန္ခံလုိက္သလား 

မွတ္ရတယ္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေလယာဥ္ေပၚက 

ကန္ခ်ခံရတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက စကားနဲ႔ဆို လိပ္ျပာေတြ 

ဖြားခနဲ၊ ဖြားခနဲ လြင့္။ ႏိုးထခ်င္သလား ဆုိပါစုိ႔။ ခ်မ္းလိုက္တာ 

လို႔ တကယ္လည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေအာ္မိသြားတယ္။ 

လယ္မထြန္ရတဲ့ႏြားလုိ႔ တရားပါ့မလား။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ 

လူတစ္ေယာက္ကို ထုိလူျဖစ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားတို႔ ဝမ္းနည္းၿပီး 

႐ိႈက္ႀကီးတစ္ငင္ ငိုရမယ့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးမွ မဟုတ္ေပတာ။ 

ဟိုေပ်ာက္ဒီေပ်ာက္ ေပ်ာက္ေနတာ ျဖစ္ေနဦးေတာ့ အဲဒီလို 

ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးအတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔ ငိုမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။

အခုခ်ိန္ဆို သူဟာ ၿဂိဳလ္သားေလး တစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ။ ဒါနဲ႔ ၿဂိဳလ္သား ဆိုတာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု 

မွာ ဘယ္ဘံု က ပါမလဲ လို႔ မေမးသင့္တာေတြ 

ေလွ်ာက္မေမးနဲ႔ေလ။ “အခ်ိဳ႕ေဝဖန္ေရးဆရာေတြက 

ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈရဲ႕ လကၡဏာေတြကို လကၡဏာေတြရဲ႕ 

ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈက မသိရေလေအာင္ အျပန္အလွန္ 

အေမွာင္ခ်ထားတယ္” (ေဇယ်ာလင္း)  ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

သတ္ေသရင္ မနက္ျဖန္ျဖစ္မယ့္ အေၾကာင္းအတြက္၊ 

သန္ဘက္ခါမွ ေျပာရင္ေတာင္ ငါေျပာတာ လက္ခံတဲ့ပုံပဲလုိ႔

မွန္ခ်င္မွ မွန္မယ့္ဟာ ကို ခင္ဗ်ား သိခဲ့လ်က္နဲ႔။

၅ ၉
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မွ်တမႈကေရာ ဘာအသုံးက်သလဲ။ အခုလည္း 

သံုးလို႔မရဘူးမလား၊ ဒီႏြားက ဘုရင့္သားမက္ မလုပ္ဘူးတဲ့။ 

ရူးမုိက္ရာက်တဲ့ အလုပ္ေတြကုိလုပ္ဖုိ႔ အဲဒီတုန္းက 

ေပါေတာေတာ သတို႔သမီး ဝတ္စံုအနက္ႀကီး ဝတ္ထားတဲ့ 

ေကာင္မႀကီး ဟာ ခင္ဗ်ားလား။ သူ အခန္းကေန 

ထြက္သြားတယ္။ လိပ္ျပာေတြကုိ က်မ ကယ္တင္ရမယ္။ 

မ်က္ႏွာက်က္မွာ ဆံပင္ေတြသီးတဲ ့ ႏြယ္ပင္ေတြ 

တြယ္ကပ္ေပါက္လာတယ္။  ထင္လုိက္မိတယ္။ 

ကၽြန္မေျပာရမယ္။ မိန္းမက ဗုိင္းငင္ရတယ္။ အရက္ 

နည္းနည္းေသာက္ၿပီး ဒီလုိ မခ်စ္ဘူး မေျပာပါနဲ႔။ ဂနာမျငိမ္ရင္ 

ေရေႏြးေလာင္း၊ ဒီမွာ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီ၊ 

ျမစ္ထဲခုန္မခ်ခင္ကေလးေပါ့။ ဒီအသက္အရြယ္ကပဲ  

မနက္ျဖန္လည္း မနက္ျဖန္အေလ်ာက္ ဘာမွမတူေတာ့ 

တာကို ျပေနတယ္၊ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ေတာင္ရွာ 

ေျမာက္ရွာ ျဖစ္မိတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အရာကိုပဲ 

ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်လို႔ ဓမၼဓိဠာန္က်က်တင္ျပထားရတယ္၊ 

ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ သတ္ေသဖုိ႔ စိတ္မကူးပါဘူး။ 

က်မရဲ႕ဆံပင္ကေန ဆြဲလာတယ္ ဒါမွမဟုတ္ 

ေပါေလာေပၚေနတယ္။  ဝါထိန္ထိန္ ျဖစ္ေနၿပီ။  

ဘဝရဲ႕ဆည္းဆာအခ်ိန္ကုိေရာက္ေနတဲ့ နင့္ရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာကို 

ျပန္မေတြ႕ခင္ ပင္လယ္ဘက္ကို ထြက္သြားတဲ့ 

သေဘၤာႀကီးေတြဟာ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။  

ကမ္းကပ္လာတဲ့ လိႈင္းေတြ ငါမလုိခ်င္ဘူးကြယ္။ 

အမွန္ေတာ့ ပင္လယ္ဘက္ကို ထြက္ထြက္မသြားတဲ့ 

သေဘၤာႀကီးေတြလည္း ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတာပဲ။ 

လက္ခ်င္းယွက္ကာ စမ္းကာ စမ္းကာ သြားခဲ့ လာခဲ့တာေတြ

ေမ့ႏိုင္ပါ့မလား? နင္ဘာမ်ား လုပ္လုိက္သလဲလုိ႔

၆ ဝ
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ငါမေတြးေတာ့ပါဘူး။ သေဘၤာႀကီးေတြဟာ ဘာလို႔ 

အဲဒီလို ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတာလဲ။ အခ်စ္ဆိုတာ 

ေပ်ာ္ခ်င္တိုင္း ေပ်ာ္ မေပ်ာ္ အိပ္ရန္ ျဖစ္ မျဖစ္ 

ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ လိုက္ရွာ။ လိုက္ရွာ။ ႏြမ္းနယ္လုိ႔၊ 

ပင္ပန္းလုိ႔၊ စိတ္ေတြလႈပ္ရွားလို႔။ ေပ်ာက္ဆံုး 

ေနတာေလးသာ ေတြ႕ရင္ေျပာၾကပါ။ ပုရြက္ဆိတ္ေတြက 

မနက္လင္းရင္ တြန္ရသလား? သူ႕ကုိသရဲစီးေနပါၿပီ္ဆုိၿပီး 

ရင္ေခါင္းအတြင္းမွာ ႀကံဳးေအာ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႕ရဲ႕အခန္းထဲမွာ 

လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ ဘာက်န္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ဟာ အမွန္တကယ္ 

ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီ၊ ဖေယာင္းတိုက္ထားတဲ့ အေခါင္းလို 

ဇိမ္ခံ ယာဥ္ႀကီးေတြကို စီးၿပီး အေသအလဲ လိုက္ရွာ။ 

သူတို႔ စိတ္ေတြတုိၾက၊ မခံခ်င္ေတြျဖစ္ၾကေပါ့။ 

ပင္လယ္ကလည္း ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ပါ။ မိန္းမပ်က္က်မ္းေတြ 

ေၾကႏိုင္ပါ့မလားဆုိတဲ့ စာတမ္းေရးၿပီး ဘဝမွာ အဲဒီလို 

အေျခအေနေတြအတြက္ လူေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ 

ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာေတြ၊ သူမ်ား ဒိန္ခဲေတြကို အဲဒီ 

သေဘၤာႀကီးေတြေပၚ တင္ၿပီး လႊတ္လိုက္ၾက။ ဘယ္လုိ 

အုိမင္းႏုိင္ပါ့မလဲ။ ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံကိုပါ အဲဒီ သေဘၤာႀကီးေပၚ 

တင္ၿပီး လႊတ္လိုက္ၾက။ ဘာျမဴဒါႀကီး ေပ်ာက္သြားၿပီ။ 

အမာရြတ္ကိုထုတ္ျပရင္ေတာင္ ဝင္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ေတာဘူး၊ 

စာရင္းေတြကို အနက္ျပန္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း တူရိယာလုလင္ 

ရင္ေခါင္းမွလာေသာ ပင္လယ္ေလတိုက္ႏႈန္းတစ္ခုလံုးကို 

ဇယားေတြက လက္နဲ႔ အသာ ဖ်စ္ညွစ္ ဖ်စ္ညွစ္ 

ေပးသတဲ့။   ခရီးလမ္းေဝးလုိ႔ ခင္ဗ်ား သေဘာၤရဲ႕ 

ရြက္တိုင္ေအာက္ဘက္မွာ ထိုင္ေနတုန္း က်ီးကန္း 

လင္မယားရဲ႕ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ သတိမွမထားခဲ့တာ။

ခင္မင္မႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးေအာက္မွာ ကိုမာေရာဂါဟာ

၆ ၁
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စာၾကည့္စားပြဲေပၚကေန ျပဳတ္က် သြားေတာ့တာ။ 

အဝါေရာင္သန္းေနတဲ့ ပိစိဖိတ္ထဲမွာ တလူလူ 

လြင့္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေႏွာက္မွာ ခပ္ရဲရဲပင္လယ္ဓါးျပ 

တစ္ေယာက္က အ႐ိုးေခါင္း တံဆိပ္နဲ႔။ အာကသထဲမွာ 

ေမ့ေလ်ာ့က်န္ခဲ့တဲ့ ပင္လယ္ဓားျပ အ႐ိုးေခါင္းထဲက 

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေတာင္တက္၊ ေတာင္ဆင္းလမ္းေတြ၊ 

ေကြ႕လိုက္၊ ေကာက္လုိက္။ ျဖတ္သန္း ျဖတ္သန္း 

သန္းေခါင္ေက်ာ္တစ္ခ်က္ ဆီမွာ ေနာက္ဆံုး ျဖတ္သန္းရန္၊ 

ဝါက်င္က်င္မီးလုံးတစ္လုံးလုိ တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္။ 

အငွားကားေတြဟာ မိုးထဲေလထဲ ကမူး႐ူးထိုး 

ေလွ်ာက္သြားေနၾကတယ္။ အရိပ္ေကာင္းေကာင္းရတဲ့ 

အေရွ႕ဘက္ ရုိးမဆီ ဦးတည္သြားတဲ့ ကားတစ္စီးစီးရဲ႕ 

ပုိက္ဆံအတြက္္ နားမလည္ၾကပါလားတဲ့၊ ဝါေတြ 

စဆြတ္ေနၾကၿပီ။ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းက 

ျပန္လုပ္ယူလို႔လြယ္တယ္၊ ဒိန္ခဲကို ေနရာေရြ႕ဖို႕ပ်င္းတဲ့ 

ပစၥည္းရိွ ဆင္းရဲ ေနတဲ့ သူေတြလို႔ ခင္ဗ်ား 

နာမည္ေပးလိုက္တယ္။ အ႐ူးဆိုသူ တစ္ေယာက္ကို 

လူေကာင္းဆိုသူေတြ ဝိုင္း႐ိုက္ၾကတာကို က်န္တဲ့ 

အ႐ူးဆိုသူေတြ လက္ခုပ္တီးၾက။ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းနဲ႔ 

ဖန္ဆင္းရွင္ ေနရာ ဝင္လာေသာ စူပါမန္း မ်ား၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ 

လက္ခုပ္တီး၊ ၿပီး လက္ဝါး႐ိုက္ၾက။ အနားကို လာၿပီး 

မင္းကုိကယ္ဖို႔ ၾကင္နာဖို႔ ေခါင္မိုးေပၚတက္လုိက္သြားဖို႔။  

အနည္းဆုံးေတာ့ နင္ဟာ ေႏြးေထြးတဲ့ အိပ္ယာထဲမွာ 

နင့္ကုိ ခ်စ္တဲ့ ပုံပန္းမက်ေတြ ဝုိင္းရံလို႔၊ ဘာေၾကာင့္ 

အေလွ်ာ့ေပးလုိက္သလဲ။ ဒီလုိမခ်စ္ဘူး မေျပာပါနဲ႔။ 

သူတစ္ေကာင္ထဲလုပ္ေနရတာ သူ႕ကုိ မသိေစခ်င္ဘူး။

အထီးက်န္ေနတဲ့ မင္းသမီးေလးဟာ ... ... ... ... ... ...

၆ ၂



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

မင္းသားေလး စစ္ထြက္သြားတဲ့အခါ ဓါတ္ခြဲခန္းထဲမွာ 

မေတာ္တဆ ျဖစ္ရာကေန သေဘၤာေတြ ေပ်ာက္ရွသြား။ 

အဲဒီေန႔က ေနသိပ္ျပင္းတယ္ဗ်။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ 

သေဘၤာေပၚက ကန္ခ်ခံရတဲ့ ပင္လယ္ျပာနဲ႕ 

တံငါအိုက ဘာက်န္ေနခ့ဲသလဲဆိုတာ အထပ္ထပ္ 

ေရရြတ္တယ္။ ဘာက်န္ေနခ့ဲသလဲ? ဘာက်န္ေနခ့ဲသလဲ? 

ဘာက်န္ေနခ့ဲသလဲ? သူရဲေကာင္းေတြကို ထည့္ထားတဲ့ 

ေသတၱာထဲမွာ ေကာ့ပန္းခဲ့တဲ့ေသးေတြ ထိုင္ပါခဲတ့ဲ့ခ်ီးေတြ 

အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ။ ငါက အပ်ိဳရည္မပ်က္ေသးတဲ့ 

မိန္းမဟဲ့။ လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းနဲ႔ သံလုိက္စက္ကြင္း အခ်ိဳးၾက 

ေပါင္းစပ္လိုက္ရာ အမိေျမမွသားေကာင္းမ်ား အျပည့္ပါတဲ့ 

သေဘၤာႀကီး ေပ်ာက္ဆံုးသြား။ နံရံေတြ လိႈက္စားထားတဲ့ 

ေရတြင္းထိပ္နား ရွင္ကက်မကို ေခၚသြားမလို႔လား? 

ေခါင္းမွာပဝါစည္းၿပီး အားစုိက္ခါလုိက္တုိင္း သူတုိ႔ရဲ႕ 

တင္ပဆုံေတြ နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္။ ဒိုင္မင္းရွင္း 

ေျပာင္းသြား။ ေနာက္ ႏွစ္ေတြၾကာေတာ့ ဦးထုပ္ကုိ 

ခၽြတ္လိုက္တယ္။  ေလထဲလြင့္ပါလာတဲ့ အမွ်င္တစ္ခုက 

ႏွစ္ေတြေတာင္ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ေလွအဆင္း ျမင္းအတက္ 

သေဘၤာစက္သံ တညံညံ စသျဖင့္ စသျဖင့္ စသျဖင့္ 

ကမၻာႀကီးကုိ  ဆက္သြယ္ၾကည့္ေပတဲ့ နားလည္မႈဆီ 

ေရာက္မသြားခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ္တစ္ပိုင္းက သံုးဘက္ျမင ္

ကမာၻထဲမွာရိွၿပီး၊ ေနာက္တစ္ပိုင္းက အျခား ဒိုင္မင္းရွင္း 

ေတြဆီေရာက္ေနတဲ့ (ကိုယ္တစ္ပုိင္းပဲျမင္ရတဲ့) လူေတြ 

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ အရက္ျဖဴဆိုင္မွာ အမူးေသာက္ၿပီး 

တျဖည္းျဖည္းျပန္ေပ်ာက္သြားၾက။ သေဘာၤသားေတြ၊ 

ကိုယ္တစ္ပိုင္းနဲ႔ အရက္ေသာက္တယ္။ ပုရြက္ဆိတ္ေတြ 

တက္လာေသးတယ္။

၆ ၃



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ၿပီးေတာ့ ျပန္ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ သစ္ရြက္ေတြနဲ႔ 

ျမက္ပင္ရွည္ေတြ ၾကားမွာ ေအာ္သံသဲ့သဲ့ကုိ 

ၾကားမိတယ္။ သေဘၤာေတြဟာ မေပ်ာက္ခင္ ကိုမာ 

ဝင္သြားၾကတယ္ဆိုတာ ဟုတ္သလား။ ကၽြန္ေတာ့္ 

ဦးေႏွာက္ထဲက ေခ်ာင္းေတြ၊ ေျမာင္းေတြအားလံုး ဟာ 

ဘယ္ပင္လယ္ထဲကိုမွ စီးမဝင္ၾကဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရထား 

ကို သရဲေတြ ဝိုင္းထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားနာမည္ေတြ 

သူတို႔ေရွ႕မွာ ေခၚျပေနရတာ။ ကေယာင္နဲ႕ ကတမ္းနဲ႕ 

မ်က္ႏွာက ေခၽြးေတြကုိ သုတ္ပစ္လုိက္ေတာ့။ 

၆ ၄



ခ်ိဳခ်ိဳဖုန္း

ဧည့္ကဗ်ာဆရာ -  ဇာတိ





သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ေလေတြဟာ အတားအဆီးေတြေပါ့ …ဦးခ်ိန္တီ

ခင္ဗ်ားဟာ ေလေတြကို ႏိုင္နင္းတယ္လို႔ 

နာမည္ႀကီးပါတယ္

Air-X ဟာလည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္

က်ေနာ္ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လူရႊင္ေတာ္လား?

ေလပဲလား?

က်ေနာ္ေျပာတဲ့ ေလေတြဟာ အတားအဆီးေတြေပါ့

ေပါ့ပါးစြာခင္ဗ်ားနာက်င္ခ်င္မယ္ဆို

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြထဲကို ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ 

ထိုးထည့္ေပးလုိက္ပါ

ပန္းေရာင္မီးခဲေတြ အတြက္

ေလထဲမွာ ပ်ံဝဲေနတဲ့ ခင္ဗ်ားအတြက္

ေလထက္ေပါ့တဲ့ ဒဏ္ရာေတြအတြက္

ေလေတြဟာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ

အတားအဆီးေတြ ဟာ ေလ ထက္ ပုိမုိ ေပါ့ပါးမယ္လုိ႔ 

ခင္ဗ်ား

ယံုၾကည္မႈေတြ အေျပာင္းအလဲေတြ က်ေနာ္

နားလည္စြာရရွိခဲ့ပါတယ္

အေျပာင္းအလဲေတြဟာ က်ေနာ့္ဆီကုိ

အတားအဆီးေတြလို ေပ်ာ္ဝင္က်ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္

က်ေနာ္တုိ႔ ကိုယ္တိုင္၊ က်ေနာ္တို႔ အမည္နာမေတြ

ရယူမႈဟာ ခင္ဗ်ားကို မျပဳလုပ္ခင္

ခင္ဗ်ား ရယူမႈကို ျပဳလုပ္ပါ

ေလေတြဟာ ေလေတြရယ္လို႔ ေခၚတြင္လာတဲ့အခါ

အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေလေတြနဲ႔ ဝူးဝူးဝါးဝါး ဝင္လာမွာပါ

ေလေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ ရဲ႕ အေတာင္ပံ ေအာက္မွာ

က်ေနာ္တို႔ကို ပင့္တင္ထား

၆ ၇



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ေလေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ အရိွန္နဲ႔ ပ်ံဝဲေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ

က်ေနာ္တို႔ကို ပင့္တင္ထား

ေလေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ မ်က္စိေတြမွာ ဒဏ္ရာေတြကို 

မ်က္မွန္လုပ္ၿပီး တပ္ထားလိုက္ခ်ိန္မွာ

က်ေနာ္တို႔ကို ပင့္တင္ထား 

ရံုပါ

အခ်ိန္ဟာ ဒိုင္မင္းရွင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ 4D 

မ်က္မွန္ေတြထဲဝင္လာခဲ့ၿပီ

ေလာကႀကီးဟာ အေရးမပါပါဆိုၿပီး မုန္းသြားမလား ကိုပဲ

က်ေနာ္ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင ္လူေျပာသူေျပာအရမ္းမ်ားတဲ့

က်ေနာ္ ဟာလည္း ေလေတြလိုပဲ

အခ်ိန္ေတြေဆာင့္ဝင္လာခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္

နာက်င္မႈေတြ / လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ / ရယ္သံေတြ

ဘာကိုမ်ား ခင္ဗ်ား မွီခိုေနခ်င္ပါေသးသလဲ?

မွီခိုေနတယ္ဆုိတာ ေလေတြကိုလား?

စိုးရိမ္ေရမွတ္ဟာ ခင္ဗ်ားေနတဲ့ေနရာလား?

ခင္ဗ်ားဆီ ခင္ဗ်ား က်ေရာက္မလာဘူးလား?

ခင္ဗ်ားကို ခင္ဗ်ား ထည့္သြင္းအသံုးမျပဳထားဘူးလား?

ဆုိတဲ့ ခငဗ္်ားစိတ္ပူမႈေတြ မီးအျဖစ္ေလာင္ကၽြမ္းရင္ေတာင္

ေလေတြဟာ မီးေလာင္ရာမွာ ပင့္ဖုိ႔

ဖုန္းထဲကို ေရေရာ မီးေရာ ေလပူေတြေရာ

ခင္ဗ်ားခ်စ္ခင္တဲ့

ရယ္သံခ်ိဳခ်ိဳေအးေအးေတြေရာ

မယ္တယ္သီခ်င္းေတြေရာ

ခင္ဗ်ား ရရွိရင္ ခင္ဗ်ား ဆံုးရံႈးမယ္ဆုိတဲ့အေတြးေတြေရာ

ခင္ဗ်ားဆီေရာက္မလာေအာင္ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ အဲ့ဒီ 

ပန္းေရာင္ခ်ိဳခ်ိဳေတြေရာ

၆ ၈



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ဆက္လက္ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္လက္ ပင့္တင္ဖုိ႔

သူတစ္ပါး ခ်စ္ျခင္းကို ကြဲေစတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြ / ကဗ်ာေတြ

ေလေတြဟာ အမူအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ က်ေနာ့္ဆီ 

ေရာက္မလာရင္

က်ေနာ္ဟာ အိပ္စက္ေနမယ္ဆုိတာ ခင္ဗ်ား ယံု!

က်ေနာ္သာ အခု မိုးေရေတြဆုိရင္

မိန္းမတစ္ေယာက္ပုိင္တဲ့ နာမည္တစ္ခု ျဖစ္ ခ်င္ ျဖစ္ ေန မွာ

သူဟာ ရယ္ေမာေနမယ္လုိ႔ ထင္ေနေပမယ့္

သူဟာ ဘယ္လုိမွ မခံစားရဘူးလို႔ ပုိယံုၾကည္ေနတယ္

က်ေနာ္သာ သူ႔ေလေတြကို က်ေနာ့္ ဖုန္းထဲ အင္စေတာ 

လုပ္မိခဲ့တယ္ပဲ ထားဦး

ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းဟာ က်ေနာ့္ဖုန္းထဲမွာပဲ 

အိပ္စက္ေနခဲ့ေတာ့

ဝူးဝူးဝါးဝါးအသံကေန သူ႔ရယ္သံခ်ိဳခ်ိဳေအးေအးေတြကို 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး

က်ေနာ္ဟာ အမူအရာ တစ္မ်ိဳးထဲကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလို႔ 

ေခၚတြငခ္ဲ့ၿပီ

ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ တဲ့

ေလေတြ ဘယ္ေတာ့မ်ားျငိမ္သက္မလဲလို႔

ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုေရာ၊ သူ႔ရဲ႕ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီ 

ကဗ်ာေတြကိုပါ

က်ေနာ္ေတြးေနမိပါတယ္

သူဟာ ဟိုးးး ေခတ္က

စစ္သူႀကီးဆီ ျပန္လာတဲ့ စစ္ျမင္းတစ္ေကာင္လို

ေမာင္းသူမဲ့ က်ေနာ့္ဆီ ျပန္ေရာက္လာမွာလား

ဦးခ်ိန္တီ?

၆ ၉





ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕

ဧည့္ကဗ်ာဆရာ -  မာ ေလ သြန္





သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

နီဂ်က္တို႔ အလွဴခံ အဖြဲ႕အေၾကာင္းနဲ႔ တစ္ေစာင္း 

ေစာင့္ေနတဲ့ ဘဲ ေတြ  ဘဲ ေတြ 

ရပ္ကြက္စြန္း ျမိဳ႔အထဲအိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္း တေျပာင္ေျပာင္ 

ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ 

လက္တစ္ဖက္က ကန္႔ကြက္ၿပီး လက္တစ္ဖက္နဲ႔ 

ႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ 

ေဟာမယ့္တရားကဘာတဲ့

ဒီ ဝဲ ၾသ ဃ သံသရာ ႀကီးက မထႏိုင္ေတာ့တာေတာင္ 

ဒီလုိဖယ္ၾကဥ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ က ျဖစ္ေပၚေနပါ 

ဒယ္ လြမ္းေနရေသးတဲ့အေၾကာင္းမ်ားလည္း 

ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕

ပလာစတာရုပ္ ေယာက္်ားနဲ႔ စက္လူသားမိန္းမ တုိ႔ 

စကားလံုးေတြနဲ႔ ၿငိစြန္းၾကတဲ့အခါ 

ဒီလား ဒီျမင္း ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕။

ေဂ်ာက္ ေဂ်ာက္ ေဂ်ာက္ ဆိုတာနဲ႔ အေနာက္ကေန 

လွမ္းလွမ္းျပီး Jack Jack Jack  လုပ္မေနနဲ႔ေနာ္တဲ့

ရင္ေသြးရတနာ ဖ်က္ခ်မႈအား ကန္ေတာ့ပါ ေသး ကဲ့ ရဲ႕ 

သံုးႏႈန္းျခင္းအား 

ဘန္း ဘန္း ဘန္း ဆိုတာ ၾတိယာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ

သူတို႔ လူငယ္ေတြဆို ဒါကို မွတ္မွတ္သားသား 

အမွတ္တရမ်ားစြာထဲ ၊ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃ဝဝဝဝ ကတည္းက 

ယေန႔အခ်ိန္အထိ 

ဘယ္ဘာသာစကားမွ ေဖာ္ျပရန္ မလံု မေလာက္ မေအာင္ 

မျမင္ ခဲ့ျခင္း 

ဒို႔ ပရိသတ္ အေရွ႔ကုိနည္းနည္းတိုးျပီး နာ၊ 

စမ္း  သပ္ ကန္ ေတာ့ တယ္ လည္း ဆိုေသး 

၇ ၃



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

အပိုင္းအျခား မွာ အားလံုး ထက္ မင္းကို သိပ္ ခ်စ္တာ လို႔ 

လည္း ဆိုေသး 

လြင္ဦး နဲ႔ ေဒၚအုန္းဟာ ေဖာက္ျပန္လို႔ေနတာ ၊ 

အရစ္စ္တိုတယ္ ၾကီးကို ေတာင္ အေလးစားဆုံုး ဘဲ အျဖစ္ 

ဆိုေသး 

မြဲခ်င္တဲ့ေခြးက ျပာပံုကိုတိုးသည္ 

ဟုိလူႀကီးမဟုတ္လား ဆိုတာကိုလည္း 

စာအုပ္ဖုိးေလးမရွိလုိ႔ပါ လ ဒ ကာ

ကန္ေတာ့ပါေသး ကဲ့ ရဲ႕ လ က ဗ်ာ 

အလားတူ စမ္းသပ္မႈ အခ်ိဳ႕ 

ကန္ ေတာ့ ရဲ႕ ေနာက္ တြင္ သုည ၃၁ လံုး 

လက္မွတ္ေတြ နဲ႔ 

အတိအက် ပံုႏွိပ္စက္မွာ 

အေသအခ်ာ အားလံုးအတြက္ဆိုျပီး 

ပတ္တမ္ဘာညာသာရကာ

ရိုက္ႏွိပ္ေတာ့လည္း ျဖတ္ပိုင္း ေတြကို အဲဒါ လို႔ ပဲ 

ေသခ်ာ သိထားတဲ့ 

ပရစ္တိုက္ ေနမလား၊ 

စစ္တိုက္ေနမလားမဆလာ တစ္ထုပ္ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့

လွဴ တယ္ ဆိုတာ ေနာက္ေဖး အထိပါ တယ္ဆိုရန္လား 

အေကာင္အထည္ ဘယ္သူ...ဘာတဲ့ ၊ 

လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အို...ဘာတဲ့တုန္း ၊

မာမြတ္အာမက္ ဒီနီဂ်က္ က ေျပာဒယ္ 

မိုးၿပိဳက်ေတာင္မကယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး 

ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕။

‘ညစ္ညမ္းတယ္ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြဆုိတာ 

ေခတ္ကုန္သြားၿပီဒဲ့’ 

၇ ၄



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

၁။ ကိုယ့္ကို ေႏွာင့္ယွက္မယ့္ အသံေတြမရွိ ဒဲ့ 

တိတ္ဆိတ္တဲ့ ေနရာမွ ကန္ေတာ့ပါ ေသးကဲ့ ရဲ႕။ 

၂။ PEM sKoOL သည္ Big Bang တြင္ စတင္ခဲ့သည္ ဟု 

ယူဆလွ်င္ ကန္ေတာ့ပါ ေသး ကဲ့ ရဲ႕။ 

၃။ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ နိယာမမ်ား၊ တံုဏွိဘာေဝ 

ဆိတ္ဆိတ္ေနမ်ား၊ ဆန္႔က်င္လူမ်ား(Antipeople)၊ 

ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မႈမရွိျခင္းေတြနဲ႔ ကန္=? ေတာ့=? ပါ=? 

ေသး=? ကဲ့=? ရဲ႕=? 

၄၊၊ သိမႈအစုအေဝးထဲက ႏိႈက္ထုတ္ သံုးသပ္ၾကတဲ့အခါ 

ငယ္ရာကပါလာတဲ့ ကန္ေတာ့ပါေသးကဲ့ရဲ႕ဟာ . . . 

၅၊၊ လယ္ဗယ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ၾကား ဦးေခါင္းခြံႀကီးရဲ႕ 

အႏွစ္မျပည့္မႈ အထင္ႀကီးျခင္းလြန္ကဲမႈ ၊ ဖခင္ရွာေဖြမႈ ၊ 

လင္ယူသားေမြး စိတ္ႀကီးထြားလာမႈ ၊ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈ ၊ 

ရင္ဘတ္ေတြရဲ႕ ေက်းကၽြန္ျဖစ္မႈ ၊ ေပါင္းသားေတြ ရဲ႕ 

ဆဲြေဆာင္မႈ ၊ လွဲရင္ေတာင္ ရွာေဖြႏိုင္မႈ မရွိတဲ့ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ (Teen) ေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္ပါဒယ္ ၊၊ 

၆၊၊ တံု႔ျပန္မႈျခင္း မတူညီပဲ 

၆.၂ ၊၊ သက္သာ (စပန္းန္ထြက္ျပီးတဲ့ မနက္ေတြမွာ 

အိပ္ရတာ အရမ္းအရသာရွိတယ္ဆိုပဲ)

၆.၂ ၊၊ ေဖာက္ (ငါတို႔ က ေမာ္ဒန္လိုင္း မပိုင္ဘူး)

ဟုတ္ျပီ ဒီထဲမွာ လြင္ဦး(အဂၤလန္ျပန္) နဲ႔ အိုင္ယာလန္ထီ 

ေပါက္ထားတဲ့ ေဒၚအုန္းတုိ႔ ပါသလားကြဲ႔။

ခင္ဗ်ားတို႔ သိေအာင္ ေျပာရရင္ ႏိုက္ ယူ တာလည္း 

စိတ္ေက်နပ္မႈ အတြက္လိုလို 

အကူအညီ ဆိုတာ ေအာ္ဂန္္္္ဆန္ မရိွဘူး လို႔ ေတာထဲကို 

ရိုက္သတ္ ထည့္သြင္းေတာ့မလို႔လား 

ဟိုး ဖရန္႔ဇ္ တို႔ ေခတ္ကတည္းက ပိုစိုင္ဒန္ ၾကီး ခမ်ာ 

၇ ၅



သိုး  နီ  ညိဳ

p e m s k o o l . o r g

လိုင္စင္မဲ့ ေျမေအာက္ ရထား

ေသာက္ေပါၾကီးလုိလုိ ေသာက္ရူးၾကီး လိုလို 

မေန႔တေန႔က ကန္ေတာ့ ဟာ ဒီကေန႔ စကားလံုးေတြၾကား 

ပါလာေသးသလား ၊ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ပါလာသလဲ 

ဟိုက လွမ္းပစ္ထည့္လိုက္တဲ့သိမႈတခ်ိဳ႕ကုိ 

ဆန္းစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ . . .  ေနာက္ဆက္တြဲ 

‘ျပင္ဆင္ဖတ္႐ႈျခင္းမျပဳပါရန္’ 

ဘက္လိုက္ ေရး သား ၾကမႈ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ 

အတိတ္လြမ္းေဝဒနာ နဲ႔ ကာမစိတ္ အား ရင္ဘတ္ႀကီးထဲ 

(ပံုသ႑န္ဖ်က္၍)တည္ေဆာက္ျခင္း ကိုယ့္အဖို႔ မွာေတာ့ 

အလွတရား ကိုယ့္ အႏုပညာပါလို႔ သီခ်င္းေအာ္ဆိုဆို 

အဲဒါကလည္း အခုေခတ္ မွာ ေယာက်ာ္းေသလို႔ 

ကိုယ္ပါလိုက္ေသ ရမယ္ဆိုတဲ့ ေဟာ္နန္းေစာ္ဘြားေတြရဲ႕ 

ႏ်ဴးစတိတ္ေဒသ က အနီေရာင္မ်ိဳးစိတ္အခ်ိဳ႕ ၊ 

ျပည့္တန္ဆာ အား ညဥ့္ငွက္ ဟု ထပ္တူ ယူ 

ျပဳ ေန ကာ က် မႈ ၊ ေဖာ္ခ်င္တာ ဘဝရဲ႕ ျဖစ္-ရွိ ေနရတဲ့ 

အေနအထား 

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေပၚမွာပဲ ဖာသည္မေတြ 

နဲ႔ကန္ေတ့ာလိုက္ၾကတာ စပ္ျဖဲျဖဲ အံၾသေနသူေတြကို 

အတိအက် စာရင္းနဲ႔ တင္ေနေတာ့ သူတို႔ လူငယ္စုဟာ 

လြင္ဦး နဲ႔ ေဒၚအုန္း လင္မယားကို ေရွ႔မွာထား ၊ 

လမ္းခြဲတာ ဝမ္းနည္းစရာလား? ကေလးဆုိေတာ့လည္း 

ငိုေနခဲ့႐ံု အျပင္ 

တမိႈင္မိႈင္တေတြေတြ ေဝေဝဝါးဝါး မင္းမ်က္ခြက္ေပၚ 

ငါ့လက္နဲ႔ျဖတ္ၿပီး ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕။ 

အတြင္းစကားတုိက္႐ိုက္အားျဖင့္ သြယ္ဝုိက္ျခင္းမွ မဟုတ္ပဲ 

ကန္ေတာ့ပါေသးကဲ့ရဲ႕ေပါ့ 

ဒီေန႔မအားဘူး ဟိုေန႔လည္းမအားဘူး 

တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ကိုမအားတာနဲ႔ သူမ၏ 
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ယားယံမႈကိုလည္း

ပလႅင္ေပၚတက္ ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕

ႏွစ္ခ်က္ေလာက္ ပါရေစဘုရား

တစ္ရြက္ေျခာက္ေထာင္ ႏႈန္းနဲ႔ အရြက္ေပါင္းမ်ားစြာ ည က 

ဖုန္းဆက္လာတာ က ဘာကိစၥေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘူး 

အသံ တစ္ခုတည္း အတြက္နဲ႔ အဂၤလန္ က 

ပြဲကို ၾကည့္တုန္း အေမရိကန္ က ေန အသံနဲ႔ 

လွမ္းပစ္ထည့္လိုက္တာ 

ငါ ပါတယ္ကြာ ငါ ပယ္တယ္ကြာ ငါထ႐ႈပ္တယ္ကြာ ငါ 

ေအာ္ေျပာလိုက္တယ္ ငါတို႔ က ဒႆန လိုင္းလို႔ 

အရက္မူးျပီး ဘတ္တယ္ ထဲမွာ ကြင္ ကြင္ ကြင္ 

လုပ္ေန ပံုမွန္ႏွင့္ အနီးကပ္ Space ျခားရပ္၍ 

ကန္ေတာ့လည္းပါေသးကဲ့ရဲ႕ 

အဲ့အခါက ၾတိယာ မဟုတ္ဘူး ဇိုး ေစာက္က်ိဳးနည္း 

ႀကီးက်ယ္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ လိင္မ်က္ႏွာစာေပၚ 

ထုိမ်က္ႏွာစာေပၚ အဲမ်က္ႏွာစာေပၚ အသံုးမျပဳပဲ 

တရစပ္ဝင္လာေသာ စပမ္းေတြအား ႀကိဳက္၍ပင္ျဖစ္မည္

ဖာမ်က္ႏွာစာေပၚ ဆိုတာ အျပာ ရဲ႕ အေျပာ လို႔ 

ၾကားဝင္စြက္ဖက္ ၾကတဲ့အခါ PEM 600L: 2010 

လက္မွတ္ျပစရာမလုိပဲ ကန္ေတာ့ပါေသးကဲ့ရဲ႕ ခင္ဗ်ားတို႔ 

ဘယ္တုန္းကမွ မီွလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး

ဂူ မလုပ္ပဲ စုပံု ျမဳပ္ထားတဲ့ ေျမပံု ၾကီးေတြေအာက္မွာ 

အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ မ်က္ျခည္မျပတ္

ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ခြဲထြက္ေနျခင္း လုပ္ေနရတာက 

ေသခ်ာေစ့ငုၾကည့္လွ်င္

တကယ္ေသရန္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း အစြန္း အဖက္ ၂ဝ 

ေရာက္ျခင္း 

စြမ္းရည္မ်ားၿပီး ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ မရွိျခင္း 

၇ ၇
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ရယ္ ေဂ်ာင့္ ဂ်ဲ ရယ္ ေတာ့ ဟုတ္ ခဲ လိမ့္ ကဲ့ ရဲ႕ 

ဟိတ္ ဟန္ မ်ား၍ Cognitive Behavioral Therapy 

(CBT) ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း 

အတြက္ တက္စ္ ဆိုတာ ဘညာ ပမ္ ဟိုဒီ ပိုက္ဆံ သံုးသိန္း 

ေလာက္ က်သြား ပံုႏွိပ္ဖိုး 

ဘာမွ မလိုဘူး ငါတို႔ ေသရင္ ေသခ်ာတယ္ သူတို႔ 

နိဗၺာန္ဆီကို မုိးလင္း အထိ ပဲ 

အဲဒီလို ခုိင္မာ ေနတဲ့ အေၾကာင္းေတြ အတြက္လဲ အမာလို 

၁၂၃၄ ေရးဖို႔ 

ဘယ္ဆီကိုေရာက္ေရာက္ မွန္လွပါဘုရား

ေျပာင္းျပန္ျပန္သြားတဲ့ အသိတရား လက္ခံ ထားတာေတြ 

အပ်ိဳေတြ ထက္ေတာင္ က်ဥ္းေျမာင္း 

ခြဲျခားခြဲျခား လုပ္ေနသမွ်ေတာ့ ေခြးကလည္း ႏြား၊ 

ႏြားကလည္း ေခြး အဲဒီ အဆင့္ 

ကဘန္း မွာ လိုအပ္ျခင္း မရွိ၍ သိမႈဆိုင္ရာ ျငင္းဆန္မႈ 

ျပဳျခင္း 

ပူးခ်ည္ခြာခ်ည္ ဆုတ္ေယာင္တက္ေယာင္ျပဳျခင္း

ေလးစားသမွုကိုျပဳခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ သကာလ ၊ 

ေခါင္းေလးကိုပုတ္ ေက်ာေလးကိုပြတ္ ေနာက္ၿပီး 

ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕ေျပာေျပာၿပီး ျပန္ျပန္လႊတ္လိုက္တာ

ဟိုဆရာကဗ်ာလို ဘာအဓိပါယ္မွ 

ထည့္မေပးထားတဲ့အတြက္ ကန္ေတ့ာလိုက္ၾကတာကို 

ပက္တန္ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတဲ့အခါ ---- ျခင္း နဲ႔ ထူးမျခား 

စကားတစ္လံုးဟာ 

ကန္ေတာ့ပါေသး ကဲ့ရဲ႕ ျဖစ္မလာ ႏိုင္ေပဘူးကလား၊၊ 

ေၾကကြဲ ေဆြးရံု အဟမ္း အစ္ကို တို႔ ေခတ္တုန္းက ဒီလို 

ဟုတ္ဘူး သားေလး ညီေလး တူေလး လို႔ 

စပါးက်ီ ထဲမွာ စပါးနဲ႔ ဘာနဲ႔ ခြဲျခားဖို႔
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ဘုရားသခင္ေတြကိုငါနားမလည္တာၾကာၿပီ

ေခြးေတြဟာ ငါ့အတြက္ေတာ့ အကုန္ အ ေနၾကတယ္

အေၾကာင္းမ်ားလည္း 

ပုဝါျဖဴေလးလည္မွာ ပတ္ထားရန္လိုက္ကာ 

ဘယ္အႏွစ္ႏွစ္အလလက တစ္ေလွ်ာက္ 

အေရျပားခ်င္းပြတ္သပ္မႈေမ့ရာကေန 

လမသာတဲ့အခါ မီးထြန္းခ် ၊ ရင္ခုန္လြန္းလို႔ဗ် ။ 

သူတို႔ေျပာၾကတယ္  

မီးတဟုန္းဟုန္း ခြက္ထိုးခြက္လွန္ ထိုးလွန္လိုက္ၿပီးေနာက္

ေက်ာ္ေတာ့ ေလွသူၾကီးပါေမရယ္ ညားေတာ့ 

ေလွထိုးသားလို႔ ေျပာခ်င္ရင္ေျပာေျပာေျပာ 

ေရငန္ပိုင္အရွင္ ေဒါင္ဒင္ေဒါင္ဒင္ ကန္ေတာ့ပါတီးရဲ႕

စာမ်က္ႏွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ နာေရးမွာ 

ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕ကို အတက္ခ်္ လုပ္မလို႔ 

ဒီကန္ေတာ့ ၊ အဂု ၊ . . . .  စတဲ့ ေက့စ္ေတြေပါ့ 

ေဟာဒါက ရင္သားႀကီးတအိအိတုန္ခါေနမႈေက့စ္မို႔ 

ညီမေလး ဝင္ေတြ႕ လို႔ မရပါဘူး 

ေအာက္ေျခသမားငွက္ပစ္မုဆိုးမွာ အမွားမရိွဘူး 

ကိုယ့္ယားယံမႈကိုလည္းကန္ေတာ့ပါေသးလိုက္ရ။

ကန္ေတာ့ = ဂေဒါ့ = Ga dod = God Dod = Some-

thing ပါသြား ဒဲ့ ေသး ရဲ႕ 

က ဗ်ာ ေဗဒ = ဘာ ဘာ သာ စ ကား ကေတာ့ သိမႈကို 

အတင္းနင္းကန္ push လုပ္ေနသမွ်  

Text ေတြဟာ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနရဒယ္ 

အဆက္ဆက္ ကန္ေတာ့ပါေနေသးဒဲ့ လိပ္စာ အနားသတ္ 

ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းၾကမ္းျပင္ က

Main Stream Poetry ရဲ႕ စီးေၾကာင္း

ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ ေလွကားထစ္ေတြေရတြက္ 
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ထိပ္ေရာက္ေတာ့ သူ႔ထစ္ ကိုယ့္ထစ္ နည္းနည္းဟေနမႈကို 

ရယ္ေမာၾကည္ႏူးရမႈအားလည္း 

ကန္ေတ့ာပါေသးရဲ့လို႔ ေျပာတာ အဓိပါယ္ရွိရဲ့လား 

ဒို႔ပရိသတ္ အရပ္ကတို႔ေရ?

ကန္ေတာ့ေနာ္ ကန္ေတာ့ ကန္ေတာ့ငယ္ပါေသးရဲ႕။ 

ကန္ေတာ့ေနာ္ ကန္ေတာ့ ကန္ေတာ့ငယ္ပါႀကီးရဲ႕။ 

ကၽြန္ေတာ့္ေနာ္ ကၽြန္ေတာ့္ 

ဘာသာစကား အနည္အႏွစ္မ်ား ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕။

စစ္ၿပီးေသာက္ေပါ့။ ကန္ေတာ့ပါတယ္ဟုတ္။
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