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သစ္ပင္ေတြမွာထြက္ေျပးဖို႔ ေျခေထာက္ေတြလည္းမ႐ွိဘူး။ ျပန္လည္ခုခံႏိုင္ဖို႔ လက္သီးေတြလည္းမ႐ွိဘူးဗ်။ 
ပ်ံထြက္ေျပးဖို႔ အေတာင္ပံေတြလည္းမရွိဘူးဗ်။  အသက္ပါၿပီး ဖမ္းစားႏိုင္တဲ့ ပင္စည္အကိုင္းအခက္မ်ားဟာ 
လူႀကိဳက္မ်ားလွပါသတဲ့။ အဖူးအပြင့္ေတြဟာ သက္ျပင္းခ်သံထဲမွာ ေၾကြဆင္းေနၾကရဲ႕။ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းတဲ့ 
ကန္႔လန္႔ကာတစ္ခုလို က်ဆင္းလာတဲ့ ေဟာဒီညေနခင္းမွာ တိုက္ျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြက ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတဲ့ 
ၿမိ္ဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္ရဲ႕ ေလာင္ကၽြမ္းသြားတဲ့ ရႈေမွ်ာ္ခင္းေတြ၊ စိမ့္ဝင္ေလွ်ာက်ေနတဲ့ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ 
တြန္႔လိမ္ေကာက္ေကြးေနတဲ့ ဇီဝ႐ုပ္ေတြကို စက္ဆုပ္ဖြယ္သဲလြန္စေတြအျဖစ္ မနည္းဖမ္းယူရတယ္ဆိုတဲ့ 
အေျခအေနမ်ိဳး။ ဓါးေျမွာင္တစ္လက္ကို လြတ္ထြက္သြားမွာစိုးလို႔ ဖမ္းထားသလိုဆုပ္ကိုင္ၿပီး လက္တစ္ဖက္က 
က်မ္းစာအုပ္ကိုကိုင္လို႔ ပေဒသရာဇ္တို႔ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ပါ။ ဆင္ပိန္တာေတာ့ ကၽြဲေလာက္ရွိလည္း 
သည္းခံရေတာ့မွာပဲ။ ေကာ္ဖီပန္းကန္ထဲက ေကာ္ေဇာ္နီေပၚက ေကာ္လာျဖဴရွပ္အက်ႌထဲက လူေတြဟာ 
တစ္နည္းတစ္ဖံုနဲ႔ ဆာေလာင္ျခင္းရဲ႕ ခ်ိန္းဆိုမႈဆီ ေခၽြးေညွာ္နံ႔တသင္းသင္းနဲ႔ စကၠန္႔ရီရီေတြကို ၿမိန္ေရယွက္ေရ 
လည္ပတ္ေစႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြထြက္က်လာဦးမလဲ။ စက္ယႏၲရား နဲ႔ 
ယာဥ္ရထားေတြက မသကၤာစိတ္နဲ႔ ငံု႔ၾကည့္လို႔ ေက်ာ္လႊားသြားၾကျပန္တယ္။ ျဖစ္တည္မႈတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဟာ 
ေလာင္စာေတြမတူၾကပါဘူး။ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ပလပ္ေဖာင္းေပၚမွာ အဖန္ဖန္ျပန္လည္ဝင္စားတဲ့ညေနခင္းမ်ား 
ေနထိုင္ၾကပံုက မီးသင့္ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးနဲ႔ ေအးစက္တဲ့ အေမွာင္ထုထဲမွာ ဝတ္လစ္စလစ္ စိတ္ခ်လက္ခ်။ 
ျဖဳတ္၊ ျခင္၊ ယင္၊ မွတ္ေတြ အံု႔ဆိုင္းေနတဲ့ အိပ္မက္ေတြက လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို အန္ခ်ဖို႔ အသင့္ျပင္ထားပါၿပီ။ 
ျငင္းဆိုဖို႔အၿမဲတမ္းအသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ေငြအသျပာက ငတ္မြတ္မႈနဲ႔ အႏုပညာကုိ စိတ္႐ွိတိုင္း ထိုးဖဲ့ကိုက္ဝါး 
စားေသာက္ပစ္လိုက္ခ်င္တာကျဖင့္ လံုးဝသည္းမခံႏိုင္စရာပါပဲ။ ေငြစ၊ ေၾကးစဆိုတာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာ 
အိပ္စက္ေနခဲ့ၾကပါၿပီ။ သင္သာ သက္႐ွိသတၱဝါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ လံုျခံဳမႈနဲ႔ ေႏြးေထြးမႈေတြ ကိုက္ခ်ီၿပီး အေဝးတကာ့ 
အေဝးဆံုးအရပ္ကို ထြက္ေျပးသြားေလမလား။ ဒါဟာ ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီကားေတြလို သိန္းေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ 
ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ျမင္ကြင္းႀကီးပါေလ။ တစ္ခါျမင္ယံုနဲ႔တင္ အာရံုမွာ မစြဲထင္ေသးရင္ အခါခါၾကည့္ဖို႔ ကၽြႏု္ပ္က 
အေသအခ်ာ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရဲ႕ မိတ္ေဆြ။ ေခါင္းတလားႀကီးထဲမွာ စိတ္ကုူးေတြ တစ္ခုခ်င္း ထြက္က်ေနပံုက 
အမည္နဲ႔ အသက္ကိုလွလွပပေရးေပးဖို႔ပါပဲ။ ဆန္းၾကယ္တဲ့ေတးသြားဟာ မ်က္ရည္မ်ားကို သၾကားျဖစ္ေအာင္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီေလ။ ေခြးဝဲစားတစ္ေကာင္ကို အမဲႏွပ္တံုးႀကီး ပစ္ခ်ေကၽြးလိုက္သလို ေကာင္းကင္ဘံုက 
က်လာတဲ့ေတးဟာ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ အသည္းကြဲသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီဂီတဟာ ပင္လယ္ဝကိုေတာင္ 
ေသာင္ထြန္းေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတစ္ညလံုး ေဆာင္းေလဟာ လူယဥ္ေက်းႀကီးတစ္ေယာက္အတိုင္းပါပဲ။ 

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  ေရာင္းရန္မဟုတ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ား (ေနမ်ိဳး)
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ဤအရာကို ကစားနည္းဟုေခၚဆိုခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ေအာ္ဟစ္သံေတြႏွင့္ ကစားခဲ့သည္။  အသားကို ထု႐ိုက္သံမွအပ  
အားလံုးေႏြးေႏြးေထြးေထြး႐ွိသည္။  လက္ကိုင္ႏွစ္ခုပါသည္။  အဲဒါက စိတ္ကူးပဲျဖစ္သည္။  စိတ္ခ်လက္ခ်႐ွိေစသည္။  
(သို႔မဟုတ္ စိတ္ေမာလူေမာ ျဖစ္ေစမည္။) ေတာင္တန္းေတြကုိပါ ျမင္ေနရသည္။  ဟိုစမ္းဒီစမ္းျဖင့္ အဆံုးသို႔ 
တိုးေဝွ႔ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ခရီးသည္ နီးမလုိႏွင့္ ေဝးေစ၏။   မၾကာမီ မုန္လာဥခ်ိဳရာသီ က်ေရာက္ေတာ့မည္ဟု သူမကို 
အသိေပးလိုက္သည္။  ေခ်ာေမာလွပမႈထဲတြင္ ဘာေတြအက်ံဳးဝင္သလဲဆိုတာ သိထားၿပီးျဖစ္သည္။  တန္ဖိုးမ႐ွိေသာ 
စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈကို မလုပ္ေပ။  ဆင္တစ္ေကာင္လို ေႏွးေကြးမႈမ်ိဳးျဖင့္ တစ္ခုမက်န္ ဖယ္႐ွားသည္။  
တစ္ခုခုကိုကိုင္ထားရတာကို သေဘာက်ပုံရသည္။  အဖံုးမလိုဘူးဟု ကၽြန္ေတာ္ကေျပာလိုက္သည္။  ေကာင္းကင္ဘံုမွ 
အရာေတြအေၾကာင္း တြတ္ထိုးေနရန္မလုိ။  သူမ၏အရိပ္သည္ ကိုယ္ေပၚသုိ႔ဖံုးေစရန္ျဖစ္သည္။  သူမက 
အရာအားလံုးအတြက္ ဘာမွဆင္ေျခဆင္လက္မေပး။  အခ်ိန္သာေပးလွ်င္ အတိတ္၏ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားအၾကာင္း 
ပတ္ကံုးဖြဲ႔သီ ေျပာဦးမည္။  ဤနည္းျဖင့္ အႏိုင္ယူသြားေလ့႐ွိသည္။ တကယ္ပဲ လက္ေလ်ာ့ထားလိုက္ပါၿပီ။  ထို 
ပန္း အိုးကို မထိပဲ တစ္ေနကုန္သြားသည့္ေန႔ဟူ၍မ႐ွိ။  မ်က္ႏွာျပင္အေပၚယံကို ထိခိုက္ေစသည္။ ေမြ႔ေလ်ာဖြယ္ 
ေရြ႕လ်ားမႈဟု ဆိုရေပမည္။ ေလွ်ာက္ပတ္ၾကည့္႐ႈလိုပါက ကိုယ္ကိုေ႔႐ွငံု႔လိုက္၊ ျပန္မတ္လိုက္ အေနထားမ်ိဳးစံုျဖင့္ 
ေက်ာက္ထြင္းအကၡရာမ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။  ထိုစာသားေတြကို ယခုတိုင္ ေက်နပ္အားရေနဆဲျဖစ္သည္။  
သဒၵါနည္းအရ ခၽြင္းခ်က္မဟုတ္ေသာ ပုဒ္စု။  ထိုေနရာတြင္ ဖက္ယားပင္ႀကီးေတြ ေပါက္ေနသည္။  ေတာအုပ္မ်ား၊ 
အဆန္းတၾကယ္ ျပဳျပင္ထားေသာ လႈိဏ္မ်ား၊ ေရကန္အတုမ်ား။  ဆက္လက္႐ွင္သန္ဖို႔ တိတ္ဆိတ္မႈလိုအပ္ေနသည္။  
ဘာလုပ္ေနတာလဲဟုေမးသည္။  အေျဖစကား ျပန္ရဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္။  တစ္ေန႔ မခၽြင္းမခ်န္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမည္။  
သေဘာက ကၽြန္ေတာ္ ပါးစပ္ဟလိုက္သည့္အတြက္ ဘာမ်ားရသလဲဆိုသည့္ ကိစၥပါပဲ။  ေရကေတာ့ 
ငတ္သည္။  ဤမ်က္ႏွာသည္ ေခ်ာေမာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္က ေခ်ာေမာခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ 
ေခ်ာေမာလွပလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူးရခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားပါေၾကာင္း ဝန္ခံမည္ျဖစ္သည္။  
ထိုညေနခင္းတြင္ လြဲေခ်ာ္မႈတစ္ခု အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုပါစို႔။  သူမလာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ မျမင္ရ၊ ၾကားလည္း 
မၾကားရ။  သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ပံုမွန္အတိုင္း အသက္႐ွင္ေနတာထက္ မေျပာင္းလဲေခ်။ 
လဆြဲအားတြင္ စိတ္သည္ အတက္အက်ရွိစျမဲ။  သူ႔အခ်ိန္က်သည္ႏွင့္ သူ႔ဖာသာေရာက္လာသည္ဟု မဆိုလို။  
တျခားသူအတြက္လည္း ဒီျပႆနာ ၿပီးသြားမည္။  မလာဘူး၊ အားမွလာတယ္ ဟုေျဖသည္။ နားလည္းရန္ကား 
မျဖစ္ႏုိင္။ အသားညႇပ္မုန္႔သည္လည္းေကာင္း၊ ငွက္ေပ်ာသီးသည္လည္းေကာင္း ရသာခ်ိဳၿမိန္မႈမ႐ွိပါက  အားလံုးသည္ 
အတူတူပင္ မဟုတ္ပါေလာ။  တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပံုေဖာ္ထားသည့္ ခံစားမႈကိုပဲ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္။  ေနာက္တစ္ခုက 
အသည္းႏွလံုး၏ ေျပာင္းလဲမႈ။  ထိုအရာ၊ ထိုထိုေသာအရာ၊ ထိုအရာသည္ ဘာမွမဟုတ္။  ထိုနည္းစနစ္ 
တီထြင္သူကို သူမသိပါ။  ဤကိစၥသည္ သူမအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္မည္။  မိနစ္ႏွစ္ဆယ္၊ မိနစ္အစိတ္။  
သည္ေနာက္ ေန႔တစ္ဝက္ခန္႔မွ်။  အသိဉာဏ္အ႐ွိဆံုးလူပင္ အသိဉာဏ္မ႐ွိေတာ့။  အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရလွ်င္ 
သည္ေကာင္းကင္ျပင္ပါပဲ။  

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။  ။  First Love by Samuel Beckett [ျမတ္သစ္ဘာသာျပန္]

သို႔မဟုတ္ မခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ
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အရင္ဦးဆံုးကြာ သိပ္ၾကာၾကာေတာ့ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး/ ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလိုက္ၿပီဆို
တာနဲ႔ အႏုပညာပဲရွိတာမဟုတ္လား / ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး လိုခ်င္တာ
ေျပာရရင္ေတာ့ / အရင္ဦးဆံုးကြာ ပန္းကန္ခြက္ထဲသို႔ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ / ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလိုက္ၿပီ
ဆိုတာနဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံတရားအတြက္ ခင္ဗ်ားသိထားတဲ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး 
အျပန္အလွန္ေပါ့ / အရင္ဦးဆံုးကြာ အဲ့စကားသံကို ေသခ်ာနားေထာင္/ ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလို
က္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တိုက္ဆိုင္သြားရင္ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာ / ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး အဲဒီလိုမ်ိဳး 
ေတာင့္တေနတာ ၾကာျပီ / အရင္ဦးဆံုးကြာ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ဟာကို တရွပ္ရွပ္ / ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလို
က္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သိထားတဲ့အတိုင္း ျပီးရင္ခင္ဗ်ားဆံုးျဖတ္ / ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး ခင္ဗ်ားေရာ 
ကၽြန္ေတာ္ေရာ ရပ္ေကာင္း ရပ္သြားမယ္ / အရင္ဦးဆံုးကြာ လုပ္ရင္းနဲ႔ သင္သြားၾကရဦးမွာ / ငါတို႔စတင္
ထြက္ခြာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ၾကည့္ျပီး က်က္ၾကရမွာပဲ / ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး ဘယ္ဆိုင္မွာမွ 
ဝယ္လို႔မရႏိုင္တဲ့အရာေတြ / အရင္ဦးဆံုးကြာ မင္းျပီးေတ့ာငါတို႔ တိမ္ဝင္သြားတတ္စၿမဲ / ငါတို႔စတင္
ထြက္ခြာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ပခံုးေပၚမွာ တာဝန္ေတြေရာက္ေနၿပီ / ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး ဆိုးေမြလား 
ေကာင္းေမြလားဆိုတာ / အရင္ဦးဆံုးကြာ လက္ႏွစ္ဖက္ၾကားကေန တုန္ယင္ျပီး ဘာလို႔ရယ္တာလဲ / ငါတို႔စတင္
ထြက္ခြာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေစာင့္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ / ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး သူ႔စရိတ္နဲ႔သူ 
ဆက္သြားေနလိမ့္မယ္ / အရင္ဦးဆံုးကြာ အနားမွာ အျမဲ ေနေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ / ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလိုက္ၿပီ
ဆိုတာနဲ႔ ပံုစံတူႏွစ္ခုမရွိဘူး / ဘယ္သူ႔ကိုမွေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး တုန္႔ဆိုင္းျခင္းတံတားေပၚမွာ / အရင္ဦးဆံုးကြာ
၏/သည္လြဲတာ မူပိုင္ခြင့္တင္ထားစရာမလိုပါဘူး / ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ျဖစ္သြားတဲ့အရာမွာ 
လူမ်ားတာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ပဲ / ဘယ္သူ႔ကိုမွေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး လူတိုင္းဟာ ယဥ္ေက်းတယ္ဆိုရင္ေတာ့

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  ဦးေခါင္း ႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း (ၾကက္သြန္၊ လင္းနီညိဳ)
 စကားေျပာသံကိုမၾကားလုိက္ရရင္ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ မသိနိုင္ဘူး (ေတေလ)

အရင္ဦးဆံုးကြာ ငါတို႔စတင္ထြက္ခြာလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ 
ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး
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တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာႏွင့္ မိမိခႏၶာေပၚ က်ားမအသက္အရြယ္ ႀကီးငယ္မေရြး စြန္လႊတ္၊ ထုပ္ဆီးတိုး၊ ဖန္ခုန္၊ ေထြခင္း၊ 
စစ္တလင္းျဖစ္ၾကတယ္။ ေတာ္/ပီ/ဒို-ကပ္သံုးပါးႏွင့္ ဗံုးခ်ည္လာတဲ့ အေသခံဆိုၿပီး ခါး ေကာ့ ေကာ့ေပးတာလည္း 
ျမင္ခဲ့ဖူးၿပီ။ ျပီးပါျပီမဟုတ္တဲ့ ေရနံတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခ်င္း စြန္႔စြန္႔စားစား လံုးလံုး ၆၉ရက္တိုင္တိုင္ 
သို႔ေသာ္ ထုိေတာအတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာျမဲ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေတြ႕ရမ်ားသည့္ အထိမ်ား၊ အနမ္းမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊  ပန္းတံတားမ်ား။ အဲဒီအရသာ မ်က္ႏွာျပင္လူမႈပိုက္ကြန္ 
လိမ္ေကြးျပထားရံု အမွန္တကယ္ ထိေရာက္မႈရွိေစတဲ့ ပရိသတ္အႀကိဳက္ဆံုးေရာင္းကုန္က ေရာင္းမကုန္ေတာ့တာ  
ဝယ္လက္မ်ား ေရွာင္သြားၾကတဲ့ ရွားသြားၾကတဲ့ကာလ။ ေႏြရာသီကအပူဆံုးဆိုတာ ကိုယ့္ဝမ္းနာ ကိုယ္သာမက 
တီးတိုးေဖာ္ပါ သဘာဝက်က် သိမွပါပဲ။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရန္ သက္တမ္းသည္ မိနစ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး 
သံုးႀကိမ္ထက္ပို၍ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟု အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ (သြယ္ဝိုက္) ပတ္သက္၍ 
ေပါက္ျပဲျမဲ ေပါက္ျပဲလ်က္။ သူမအား ေရေႏြးပူျဖင့္ေလာင္းျခင္း၊ ေပါင္အား ဘရိတ္ဓားျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ သနပ္ခါးတံုးျဖင့္ 
ဦးေခါင္းကို႐ိုက္ျခင္း၊ အပ္ျဖင့္ထိုးျခင္း၊ တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ င႐ုတ္က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ေခါင္းကိုထုျခင္းမ်ား၊ ညစဥ္ညတိုင္း 
ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးရန္လိုသျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္မႈမ်ား က်ဆင္းလာႏိုင္၏။  ေရွာင္တခင္နည္းအရ 
ေမာ္ဒယ္/မင္းသမီးအခ်ဳိ႕၏ (ည-ည-)ေခြအခ်ဳိ႕မွာမူ သူ႕အျပစ္ကိုယ့္အျပစ္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ 
ေပၚေပါက္လာသလို ေဂဟစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ ဖုန္ထူျမဲထူလ်က္ အမိဘုရားသခင္မ၊ သူႏွင့္တူေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ 
က်န္ရစ္ေလကုန္ ဆတ္ဆတ္တုန္လို႔ ငါတို႔ကဘာလဲ။  ဘာလဲဆိုတာက ဘာလဲဆိုတဲ့ ဘာျပန္လဲျခင္းမ်ား။ 
သူတစ္ပါးကို အျပင္းအထန္နာက်င္ေစေသာ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံ သဲ့ခနဲၾကားရံုျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွမပါလာတဲ့ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ မူလလက္ေဟာင္း ေမြးဖြားလာကတည္းက ငါတို႔ဟာႀကီးျပင္းလာခ်ိန္မွာ 
ထိန္းသိမ္းဖို႔ေတာင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လိုသလိုပံုမသြင္းႏိုင္တာ ဘာမ်ားဂမီၻရဆန္တဲ့ အထူးအဆန္းၿဂိဳဟ္သားေတြ

ေနရစ္ေတာ့ျဖစ္ခဲ့ျခင္း



7

(အခ်င္းခ်င္း) ဆက္ဆံသလို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကားမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတ့ဲ ကိုယ္စီ ရွိႏိုင္တာခ်င္းလည္း 
အတူတူထင္ရသူ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းအဆင္မေျပတာေတြ ႀကံဳရေသးတာ ထို႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ 
လက္ရွိတြင္ (လက္မရွိလို႔) လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲေနေသးတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းဝမွာ အီလက္ထေရာနစ္ ေဒတာမ်ား ပို႔လႊတ္မႈ၊ 
ေရွာခ့္ရ( - ိုက္)မႈ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒအရ ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ပိုင္း သေႏၶတားျခင္းပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
လာျခင္း၊ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္းဆုိတဲ့ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ အခြင့္ေရးေလးရဖို႔ လုပ္ႏိုင္သမွ် မွားယြင္းမႈကိုလည္း 
လက္စ္စဘီယံေတြလို ေဂးေတြလို ထူးျခားလကၡဏာရွိသူေတြလို လြဲမွား ေဖါက္ျပန္ေနသူေတြလားရဲ႕ 
အသားအေရနဲ႔မတူတဲ့ တျခားဘာသာစကား သံုးစြဲသူလား အစစ္အမွန္မ်ား ပါသကဲ့သို႔ အတုအေယာင္ႏွင့္ 
ဆင္တူယိုးမွားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း တျခားစီျပီး အျမဲတမ္း ခြဲစိပ္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတာ ပီပီျပင္ျပင္ခံစားရတာေတာင္ 
ေန႔တိုင္းေသာက္ရတဲ့ ေဆးဆိုရင္ မိဘကသိမွာေၾကာက္လို႔၊ ထိုးေဆးဆိုရင္လည္း ေဆးခန္းကို 
သြားျပရမွာရွက္လို႔၊ ပုဆိုးနဲ႔တိုက္ပံု မဝတ္ႏိုင္ေသးလို႔၊ ပုဝါႏွစ္စ အသာခ်ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးလို႔။ ခက္တာကလည္း 
သိုင္းေလာကဆိုတာ ဝင္ျပီးရင္ ျပန္ထြက္လို႕ မရေတာ့ဘူးတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတာ ဘာမွေကာင္းတာမဟုတ္ေတာ့  
သစ္ရြက္ေတြေၾကြသံၾကားတိုင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စိတ္လႈပ္ရွားလို႔၊ တိုင္ကိုပဲ ေခါင္းနဲ႔ ေျပးေျပးေဆာင့္ရေတာ့မလိုလို 
ျဖစ္လို႔။ ေတြေဝေမွာက္မွားမိသမွ်၊ ေကာက္စား၊ ေဟာက္စားမိခဲ့သမွ် ေမာဟမ်ားနဲ႔ ေသာကမ်ား။ အခ်စ္ဆိုတာ 
ကံဇာတ္ဆရာအလိုေတာ္အရ အရွိအတိုင္းရိုက္ထားတဲ့ မိေမြးတိုင္းဖေမြးတိုင္း အြန္လိုင္းေပၚေရာက္သြားၾကတဲ့ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္ေျပာမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖန႔္ခ်ိ ျခင္းျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ေရာင္းျခင္း၊ ထုတ္ငွားျခင္း၊ ေဝငွျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ျမင္သာေအာင္ျပျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းကိစၥတစ္ခုခု အလို႔ငွာ ျပဳလွ်င္ 
သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္လုပ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ရွိထားလွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကိုျပဳရန္ 
ကမ္းလွမ္းလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ အားထုတ္လွ်င္ သံုးပိုင္းပိုင္း၍ သတ္ပစ္မည္ဟုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  ၁.  news-eleven.com
  ၂. ေမာင္ယုပိုင္ 
   ကြၽႏု္ပ္၏၂ဝ၁ဝ/ကမၻာႀကီး
   X (X=? / X=X) Men
   ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ပါရာေဒါက္စ္မ်ား
  ၃. ေတာေက်ာင္းဆရာ 
   ပန္းေတြက သိပ္လွတဲ့အေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲ
   အခုေတာ့ သိျပီ မင္းကို ကိုယ္ခ်စ္သည္
  ၄. လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္ 
   လူေမးမ်ားတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေမးခြန္းကိုးခုအား
   ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေျဖဆိုမိျခင္း
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လမ္းကူးျပီး ေရွ႕တည့္တည့္သြားရင္ ေရးသူ၊ အခု ခင္ဗ်ားေရာက္ရွိေနတာ ဖတ္သူ။ ကြာျခားခ်က္က 
အေသးအဖြဲကိစၥေလးတစ္ခုသာသာ။ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုလံုးကို စာသားနဲ႔ေျဖတဲ့ဲ။ ထင္ရတာဟာ မထင္မွတ္ပဲ 
ခလုတ္တိုက္မိသမွ်…ေတြ႕ၾကံဳ / ခံစား / ကြာျခား / ဆက္ဆံ / စြန္႔ပစ္ ရတာျဖစ္ျပီး၊ ဆက္ေလွ်ာက္ရင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ 
ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အက္ဥေပေဒေတြ၊ အေနအထားေတြ၊ သေကၤတအေရာင္းအဝယ္ေတြလို 
အစံုရတယ္။ ထံုးသုတ္ထားတဲ့ ဘာသာစကားအေဆာက္အဦ ေခါင္မိုးအစြန္းမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္က 
မူလေဆးသားေတြလြင့္လို႔။ ယခင္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ ယခုတဖန္မွာ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲေတာ့ မသိဘူး။ 
မရွိဘူး။ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ အပိုင္းပိုင္းအစစ ဘယ္ကမွန္းမသိတဲ့ စြဲမွတ္မႈ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ အားထုတ္မႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ရလာဒ္ 
= ခါခါထပ္ထပ္ ျဖတ္သန္းၾကရတဲ့ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေစလည္းေကာင္း၊ 
မျဖစ္ေစလည္းေကာင္း အျဖစ္အပ်က္အစုအေဝး = ကဗ်ာတစ္ပုဒ္။ (ငါ/မင္း/သူ) ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ဆြဲငင္အားကို 
မေရွာင္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံ / လြဲေခ်ာ္ၾကမလဲ။ အဲဒါ အရွိတရားတစ္ခုလား / 
အသိတရားတစ္ခုလား? အျမင္တစ္ခုလို႔ပဲ ေျပာရမလား။ အထဲမွာက ဝကၤဘာလို ဘာလိုလို။ ဒီဘက္ေခတ္ပိုင္းမွာ 
လမ္းေတြဟာ ပိုေကာင္းလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယဥ္ေက်းတဲ့လူေတြပဲ အခ်င္းခ်င္းယဥ္ေက်းၾကတယ္။ 
ေရာင္စံုေဆးသုတ္ထားတဲ့ ပစၥဳပၸန္အတြဲလုိက္မွာ ကဗ်ာေတြသာလိုရင္းပဲျဖစ္တယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုေျပာရရင္ 
ေဘာင္ခတ္ျခင္းအျပင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျခြင္းခ်က္ေတြဟာ ဘယ္မွာၾကည့္ၾကည့္ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးမႈရဲ႕ 
ပန္းေပါင္းစံုျဖစ္တယ္။ ဂီတျဖစ္တယ္။ ရမၼက္ျဖဴျဖဴ ျဖစ္တယ္။ အာသာခ်ိဳခ်ိဳ ျဖစ္တယ္။ မာေရေက်ာေရရွိေပမယ့္ 
ထိခိုက္ခံစားလြယ္တဲ့ ျခြင္းခ်က္ေတြပါ။ ဒါေတြဟာ ကဗ်ာကို ေျဖရွင္းျပလို႔ မရဘူး။ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ျပီဆိုရင္ 
ပုဂၢလိကအျမင္တစ္ခုလို ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္လာမယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အာ႐ံုခံစားမႈသယံဇာတေတြ 
အခ်င္းခ်င္းကလည္း တစ္ျပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပိဳင္ဖက္ေတြပဲေပါ့။ စူးစမ္းၾကည့္ပါ။ ဆက္စပ္ဝန္းက်င္ 
ေျပာင္းလဲရင္လည္း အေျခခံအႏွစ္သာရကေတာ့ သာမန္၊ အမွတ္တမဲ့နဲ႔ ဆန္းျပားတဲ့အရာဝတၳဳေတြကို စနစ္တက် 
ပရမ္းပတာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သိမႈထဲ စိတ္ကူးျဖန္႔က်က္မႈရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ေန႔စဥ္အရာေတြနဲ႔အတူ 
အတန္းလိုက္ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့အာ႐ံုေတြလို သူ႔ကိုယ္သူေျဖရွင္းရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ညီမွ်ျခင္းမရွိပါဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ 
မရပါဘူး။ ဘယ္လို အျပန္အလွန္ သဟဇာတျပဳၾကမလဲ?

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   equalsignpoetryetics.com

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔
ဖတ္သူကလည္း ဝင္ေရာက္ေကာက္ခ်က္ဆြဲေကာင္းဆြဲမွာပဲ
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အစြမ္းအစမဲ့မ်ား မျမင္ခ်င္မၾကားခ်င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓါတုေဗဒ၊ မယ္လမင္းႏွင့္ဆိုးေဆးမ်ား ရွိလာျပီး 
အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္မွာ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္၍ ဤသို႔ ေခါင္းငိုက္စိုက္ကာ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ 
ႏြားအုပ္ႀကီးထဲ တကယ့္ဘဝဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲဆိုေတာ့ကာ သီလေသာ္လည္းေကာင္း 
သမာဓိေသာ္လည္းေကာင္းဟာ ေတာ္ေတာ္ဂြက်တဲ့ အဆာေျပ စားစရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးပဲျဖစ္မွာပါ။ ဒီပစၥည္းဟာ 
စကားေျပအေရးအသား ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီစာကိုဖတ္ျပီးရင္ မနက္ျဖန္ကို မွတ္မိမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူညြန္႔တံုးစြာ 
ေရာေယာငလ္ိက္ုပါလာသမူ်ား ေရခမွဲတ္ေအာကတ္ြငၾ္ကည္ပ့ါ။ ကဗ်ာေတြကိ ုမဖတခ္ငမွ္ာ ကၽြန္ေတာသ္ားစပျ္ပရမလား။ 
ခံစားမႈရုန္းၾကြအေနအထားမ်ား ဝင္တုိက္ျခင္းကိစၥဟာ စာေပအႏုပညာပစၥည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ခ်စ္ဇနီးအေပၚသစၥာရွိမႈနဲ႔ တာဝန္ေတြက စကားေျပလား၊ ကဗ်ာလား။ စကားေျပလို႕သတ္မွတ္ၾကသူေတြရွိသလို 
ကဗ်ာလို႔သတ္မွတ္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုလံုးမဟုတ္ဘဲ သီးျခားအမ်ိဳးအစားလို မိန္းမလွေတြရဲ႕ရင္ခြင္ထဲမွာ 
ျပန္လည္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းပါပဲ။ ရင္သားနဲ႔ ရင္သီး အေျပာင္းအလဲကို 
ရံဖန္ရံခါလိုအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ခင္ဗ်ားလက္ခံရမယ္ေနာ္။ 
ဘာသာစကားအားျဖင့္ တမင္တကာမွားယြင္းျပဳလုပ္ခ်က္မွာ အစစ္အမွန္အေျခအေနေရာက္ေအာင္ 
ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြဟာ အသံမဲ့ငါးမွ်ားခ်ိတ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ပြင့္ျပီးသားပန္းေတြ လက္လွမ္းမီသေလာက္ 
ၾကည့္မိတဲ့အခါမွာ ျမင္ကြင္းေတြမွာ ျမဴလိုလိုမ်ိဳး သဘာဝဆိုတာလည္းမက်၊ အဓိပၸာယ္ဆိုတာလည္းမရွိ 
ဒါဟာလိုအပ္သလားလို႕ ေမးလာရင္ သိပ္ေတာ့မလိုအပ္ပါဘူး။ ဝံပုေလြမ်ား၊ ႏွင္းခဲမ်ား၊ ပန္းပင္မ်ား 
အားလံုးယိမ္းထိုးေနပါတယ္။ ခံစားခ်က္ေတြဟာလည္း ေခတ္နဲ႕လိုက္ျပီး ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ အပူေလာင္သြားတဲ့ 
အရသာနဲ႕ လူမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ရႈခင္းမ်ား။ အခု ေခါင္းထဲျမည္ေနတဲ့ အသံေတြက ေျမြေတြကို ေျမေပၚထြက္လာေစတယ္။ 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခ်ဳပ္ရိုးေျပ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈေတြ နည္းနည္းယူမယ္ေနာ္။ ခ်ဥ္ေစာ္နံေနမလား။ နားမလည္ဘူးလို႕ 
သေဘာေပါက္သြားတဲ့ အခိုက္မွာ စတင္နားလည္ေတာ့တာပဲ။ ဘာသာစကား ဘယ္ႏွစ္ကန္႔ေပးရမလဲ။ အေတြ႕အၾကံဳ 
ဘယ္ႏွစ္ကန္႔ေပးရမလဲ။ မျပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ဘာျဖစ္သလဲ။ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ အႏုပညာအန္ဖတ္မွာ 
ဘာသာစကားနဲ႔ သေကၤတေတြရဲ႕ဆံုမွတ္ဟာ မွန္းဆရခက္ပါတယ္။ စူးစမ္းစိတ္ဟာ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ 
ဒီေစ်းနဲ႔ မလုိက္ႏုိင္ဘူး ေအာ္သံဆိုတာထက္ ၾကည့္ေနက်အၾကည့္မ်ိဳးကုိ ေျခေထာက္နဲ႔ကန္ထုတ္လုိက္တဲ့ 
ေဆာင္းတြင္းမွာေတာင္ ဘာမွခံဝတ္ထားပုံမရတဲ့အက်င့္ပဲ။ ဒီေလာက္ပဲလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ တစ္စက္ျပီး
တစ္စက္အေရာင္ေျပာင္းေနတဲ့ အလင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းႏုိးရာရာေလးေတြ ဖမ္းယူရရွိႏုိင္ပါတယ္။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   တကယ့္ဘဝ [ေဇယ်ာလင္း]

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မွာ ေပ်ာ္တတ္ျပီလား
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Flarf ႏွင့္ Conceptual ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းအတြင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္အတူ 
ကဗ်ာဆရာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးမ်ားလိုအပ္လာေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
အႏုပညာဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ကဗ်ာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတို႔ကလည္း 
ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဆက္စပ္၍ ကဗ်ာလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ကဗ်ာဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ႏွင့္ ကဗ်ာအလုပ္႐ံုမ်ားလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Special Complexotic
Poetry Zone တည္ေထာင္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံတကာက ကဗ်ာလုပ္ငန္းေတြေရာက္လာမယ္။ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ၿပီးရင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔အတူ နည္းပညာေတြလည္း ေရာက္လာမယ္။ ကြၽမ္းက်င္ကဗ်ာလုပ္သားေတြလည္း လိုအပ္လာမယ္။ 
ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ Training ေပးၾကမယ္။ ေနာက္ဆံုး အေထြေထြလုပ္စားေတြအတြက္ပါ အလုပ္အကိုင္ေတြ 
ရလာႏိုင္တယ္။ ေၾကညာစာတမ္းပါ ရည္မွန္းခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ သေဘာထားဆိုင္ရာ 
ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာအႏုပညာအျဖစ္ ထာဝစဥ္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ကဗ်ာသူ/ 
ကဗ်ာသားအားလုံး၏ ဘဝလုံျခံဳေရး၊ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အႏုပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေရး၊ ကဗ်ာအခြင့္အေရးႏွင့္ 
ဒီမိုကဗ်ာစီက်င့္စဥ္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္လည္း 
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အေဟာင္းေတြကိုပဲ လွည့္သံုးေနရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာတဲ့ 
တံခါးဖြင့္အႏုပညာမူဝါဒနဲ႔ ကဗ်ာဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ အရမ္းျပတ္က်န္ခဲ့တာမ်ဳိးျဖစ္ေနမယ္။  ေျပာရရင္ 
ေခတ္ေဟာင္းကဗ်ာေဗဒက အံမဝင္ေတာ့တဲ့အတြက္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ရမယ္။ ကမၻာေပၚမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတ့ဲ ေခတ္စနစ္ရဲ႕ အေျခအေန 
အရွိန္အဟုန္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဆက္သြယ္ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မ်ားလာျပီျဖစ္သည္။ 
သူတို႔ကဗ်ာေဗဒက ကိုယ့္မွာရွိေနတဲ့ ကဗ်ာေဗဒထက္ကို ျမင့္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးတည္းက 
ခ်ည္းလုပ္လို႔မရပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း enforcement အပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ ဣိေႁႏၵရရ၊ 
သိကၡာရွိရွိ၊ ကဗ်ာအလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကုိယ့္ကဗ်ာေဗဒက အားကုိးေလာက္တဲ့ကဗ်ာေဗဒျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခပ္ျပင္းျပင္းေလးကိုင္ထားတာ၊ ထိလိုက္လွ်င္ တံုးကနဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ့ ဟာေတြကေတာ့ လန္းတယ္၊ 
အရွင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခါေတာ္မွီ ကဗ်ာေလာလီေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အထာကေတာ့ ကၽြတ္ဆင္ၾကီး။ အဲဒီလို 
ကဗ်ာပစၥည္းေတြကို ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းေတြ၊ က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားသင့္သလား။ 
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ေစ်းကြက္မ်ဳိးေတြကို ကဗ်ာပစၥည္း တင္ပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး sensitive ျဖစ္တယ္။ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   news-eleven.com

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ
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ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအႏုပညာျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ေယာက္ဆီတစ္ေယာက္ စီးက်လာပံုလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို နားလည္မလား? 
သိသမွ် ဘယ္လိုခံစားထားတယ္လုိ႔ေျပာ/ေရးလိုက္ရင္ ႀကိဳက္ၾကမွာလား။ ဝဲက်လာေသာမင္းကို 
ျဖတ္ႀကိတ္သြားတဲ့မင္းက အသားစရဲဲ့ ေခါင္ခုိက္တဲ့၊ ေဇာက္နက္တဲ့၊ အေမႊးထူတဲ့၊ ခက္ခဲနက္နဲသိမ္ေမြတဲ့၊ 
အညဳိအမည္းစြဲေနတဲ့ေနရာမွာ လွ်ာနဲ႔သပ္တင္လို႔။ မင္းဟာ အႏုပ်ဳိဆုံး ဆာေလာင္ေျပာင္တင္းေနတဲ့ စကားလံုးေတြ၊ 
ဂဏန္းေတြထဲကေနတစ္ဆင့္ သတိအရမိဆံုး အာသာေျပမႈအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ေကာက္တိေကာက္ေကြး 
ေသာ့ေပါက္ႀကီး။ မင္းဟာ မင္းအေဖရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအေၾကာင္း မိုးပ်ံပူေဖာင္းတစ္လံုး။ မင္းဟာ 
မီးရထားသံလမ္းေအာက္မွာ ေပါက္ၿပဲေနတဲ့ သႏၲရသ ဝန္ေဆာင္မႈ။  ေမတၲာတရားက မင္းပါးျပင္ကို နမ္းတဲ့အခါ 
*ကိုးကြယ္ခ်င္ရင္ ကိုးကြယ္၊ မကုိးကြယ္ခ်င္ လက္ခလယ္ေလးေတြ ထုတ္ျပလိုက္။ ဘာသာစကားအဖြဲ႕အစည္းက 
ေဖာက္ျပန္ထြက္လာတဲ့ ဘုရားသခင္ေတြကေတာ့ ဘာအသစ္ကိုမွ မစဥ္းစားဘူး။ အသက္ရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ အေဝးေရာက္
ဘာသာစကားဆကသ္ြယခ္်ကမ္်ားမွာ  မွားယြင္းမႈေတြရိွလာႏုငိမ္လား? နည္းပညာကုိသံုးစြဲႏိငုမ္ႈဆိတုဲ ့နည္းတစန္ည္းက 
၂၄နာရီမပ်က္ လမ္းတစ္ဝက္မွာပဲ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံလိုက္ရသလား? မိသားစုဆိုတာ (ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္သျဖင့္) 
သြက္သြက္စိပ္မႊာ ေသာ က ဗ်ာ (ပါ ဒ) မ်ား။ ေငြစကၠဴေတြအေပၚအမွာ ေရးထားတဲ့ ႐ုိေသေလးစားခံရမႈက 
အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ စာလံုးေပါင္းမွားေနတယ္။ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေတြ။ မင္းအေဖရဲ႕ 
အေကာင္းဆုံးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ အေရာင္းသြက္ပစၥည္း မင္းက ဘယ္အရာကို ဆြဲယူဆုပ္ကိုင္ခဲ့သလဲ? ဆာရင္ 
တစ္ေယာက္တစ္ဖဲ့ဆိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ဒဏ္ရာဟာ ထားစရာမရွိေအာင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလို႔။ အိပ္မရမွန္းသိသိႀကီးႏွင့္ 
အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ သက္ျပင္းေတြ။ တရားမဝင္နိဗၺာန္ဘုံအသီးသီးမွာ ဒီခရီးဟာ ယဥ္ေက်းေလေတာ့ 
မုိက္မဲေတြေဝမႈမ်ားအား သမိုင္းဝင္ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ေနာက္တစ္ခါလူျပန္ျဖစ္ရင္ မင္းကို ထားစရာရွာမရ 
ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလို သိမႈဟာ ပ်ံသန္းစရာဘာသာစကားထုႀကီး မရွိေတာ့မွာကို ဆာေလာင္ပူပန္မႈျဖင့္ ေလထုထဲ 
ထိုးခြဲမထြက္ခင္မွာတင္ သူ႔ေက်ာမွာ အေပါက္ေတြဗရပြ ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ။ 

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။    news-eleven.com
   F.E.P.B 2.0

* ဇာတိ(အႏၲိမ)၏ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွ စာသားကို မူရင္းအတိုင္း ယူငင္သံုးစြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ကာမလုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ေရႊက်င္ျခင္းေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ား
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ေရးလိုက္လည္း ျဖစ္တယ္။  ဒါေပမယ့္ လက္ေခ်ာင္းေတြက ေကြးခ်ည္ဆန္႔ခ်ည္လုပ္ဖို႔ ပ်င္းေနတယ္။  မသြားပါနဲ႔ဦး။  
ငါထြက္ခြာသြားခဲ့ရင္ မင္းတို႔ဆီက သစ္သားျမင္း႐ုပ္ေတြ အကုန္မသြားမယ္။  mailbox ထဲေရာက္လာတဲ့ 
ေၾကာ္ျငာ/သတင္းစကား/အတင္း/ကုန္းေခ်ာမႈ တစ္ခု။  အမိအရ အဖအဆံုး။  လုပ္စရာရွိတာ ဆက္(စ္)လုပ္ၾက။ 
အ႐ႈပ္လာၾက။  ညေတြထဲ တိတ္ဆိတ္ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ ၾကယ္ေတြကို ပစ္ေပါက္မႈန္ဝါးပစ္လိုက္ဖို႔ေပါ့။  ယူသြားၾကပါ။  
႐ုပ္လံုးေပၚမွန္ကြဲစမ်ားထဲ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ ႀကိဳးစားစြာထိခိုက္ႏိုင္တဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုေပါ့။  တစ္ဖက္ကလည္း 
မင္းသားအေနနဲ႔ သူဟာလူၾကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း စုစည္းထားတဲ့အသိနဲ႔ တစ္ေန႔တစ္ျခားမိုက္ေၾကးခြဲဖို႔ ၾကိဳးစားလာခ်င္မွာပဲ။  
တကယ္ဆိုရင္ (အခ်စ္ပဲလိုတယ္?) သူတို႔ မင္းကိုၾကည့္တဲ့ အၾကည့္မ်ိဳး စိတ္ထဲမ႐ိုးမ႐ြစရာ ကိုယ့္ဖာသာ 
ေျဖေဖ်ာက္ရမွာလည္း မလိုလားဘူး။  အထူးသျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ ေယာင္ကိုင္းရမ္းဆမႈ တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲလာတဲ့ 
တေစၦဘီ႐ိုႀကီးထဲ ကၽြီခနဲျမည္။  တစ္႐ြက္ခ်င္းစီရဲ႕ တစ္မ်က္ႏွာခ်င္းစီပဲ တင္က်န္ေနတဲ့ အမွတ္အသားေတြအရ NZ ဟာ 
နာဇီသေကၤတႀကီးေပၚမွာ ၾကက္ေျခခတ္တစ္ခုခ်ိတ္ၿပီး ခါးပတ္ျပားကို တေစာင္းလြယ္ထားတဲ့ စတိုင္နဲ႔ (nikonsalpha 
ဓါတ္ပံုမ်ား) ၾကည့္ေသာသူျမင္၏ ၏ေနာက္မွာ လက္အေျခာက္ခံစက္ႀကီးထဲက ထြက္က်လာတဲ့ အိမ္သာသံုးစကၠဴစမ်ား၊ 
ငါ၊မင္း၊သူ ဆက္သြယ္မႈမ်ား။  အေရးအသားဖက္ ပ်င္းပ်င္းရွိလာေတာ့လည္း အခါလြန္တဲ့မိုးလို အၿငိဳးမ်ားစြာ။  
မသိတာေတြ မသိသလိုေနေစေပါ့။  သူ႔ၾကည့္ရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မုန္႔အဖုတ္ဝါသနာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲလမ္းသလိုလို။  
မီးတရဲရဲ ဖိုႀကီးထဲက ထြက္လာတဲ့ ဖုတ္ၿပီးသား (ေပါင္/ကိတ္)မုန္႔ မ်ိဳးစံု။  ေဟာဒီမွာ a cake ဖုတ္ေပးပါလို႔ မေတာင္းသေ႐ြ႕ 
အဲဒီဟာႀကီး၊ မင္းသိမႈႀကီး၊ မင္း ဘာသာစကားႀကီး၊ မင္းကိတ္ႀကီး စာသားအျဖစ္၊ စကားအျဖစ္ သိစိတ္ထဲ၊ 
မသိစိတ္ထဲ၊ ပါးစပ္ေပါက္ႀကီးထဲ အစားသုံးခံ၊ အညႊန္းခံ။  ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆင္ရန္ မေရးသားခဲ့တာ၊ b flat 
နဲ႔ ႀကိဳးေလ်ာ့ထားခဲ့တာ၊ ကန္႔လန္႔ကားယားဂဏန္းမ်ားလို စကၠဴပံုးကေလးမ်ားထဲ တစ္ေကာင္ေဘးတစ္ေကာင္ဝင္၊

ျမန္သူလြတ္ နီးေသာ္ဂိ
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တစ္ေကာင္ေပၚ တစ္ေကာင္ဆင့္ ေအးစက္ရပ္တန္႔ခဲ့ၾကလို။ မျမဝင္း မင္းေခါင္းကပန္းကေလးေတြ chopper 
ဒလက္ေတြလို မြတ္ယမ္းေနတဲ့အခ်ိန္၊ ေခၽြးခံမ႐ွိတဲ့ မင္းတီ႐ွပ္အသားေလး ျမျမေမႊးေနတဲ့အခ်ိန္၊ ဆိုင္းသံကို 
တစ္ရံၾကား႐ံုျဖင့္ ဘယ္သူေတြတားလို႔ျဖင့္ မေနႏိုင္ေပါင္ တဝဲလည္လည္ ေမာင့္မွာ စိတ္အားငယ္မိ ျပန္ျမင္ေယာင္မိ၊ 
ေနညဆိုတာ ေအာက္ကျမစ္မပါတဲ့ စီးဆင္းၿမဲ သာမန္ ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္စဥ္ျပတစ္ခု။  အသင့္ျပင္ထားတဲ့ 
cake အဖုတ္မခံရခင္အထိ မီးတရဲရဲဖိုႀကီးထဲ ငါ အသားတု၊ soapexception: connection request time 
out! တန္းေစ့ေနႏို္င္ေရးမ်ား စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါ ပါေနတယ္။  ဒီထက္မကရင္ (႐ြာစားမွာ အျပစ္မ႐ွိေစရ) 
ဝိတၱာကို ဝိတၱနဲ႔ ေျခာက္လွန္႔ခဲ့သည္မွ(ာ) အခိုက္ဓါတ္ရဲ႕ အခိုက္အတန္႔လား အခိုက္အတန္႔ရဲ႕အခိုက္ဓါတ္ေပလား။  
တူလား။ ျခားလား။  ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ libido ဟာ အာ႐ံုထဲဝင္လာတဲ့ dildoနဲ႔ ျပဳလုပ္ျခင္း(မ)ဟုတ္လား။  
သင္ကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္ highlight လုပ္ဖို႔လို ဥပမာ - prostitution နဲ႔ constitution ကို pros & cons အျဖစ္ 
လက္ခံႏိုင္မလားဆိုတာ။  ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္မွာ ဘယ္ကေနစၿပီး ဘယ္ဟာကို ေဘးထုတ္မယ္ဆိုတာ 
သြတ္သြင္းမယ္ဆိုတာ။  ေအး ေအး aye aye လုပ္ကြက္လပ္ဇာတ္ႀကီး။ အဂၤါၿဂိဳဟ္သားဟာ စပ္ကူးမတ္ကူးမွာ iPad 
ကိုင္ၿပီး 4 wheel drive နဲ႔တကြ လူႀကီးမင္းေခၚဆိုမႈျပင္ပကို ေမာင္းထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။  အင္းယားဟာ အညိဳရဲ႕ 
အင္းယားလား? ၾကက္သြန္ရဲ႕ အင္းယားလား?  ဂိုးေဒါ့ရဲ႕ အင္းယားလား? အင္းလ်ားဆို ပိုမွန္မလား? ယားတာနဲ႔ 
လ်ားတာဟာ ကြာေတာ့အကြာသား။  သင္တို႔ ႏွလံုးသားထဲ စို႐ႊဲသြားမယ္။  ဂဒါဖီမ႑ပ္ေပၚက နယူးရီးယားဟာ 
ေျခသံေတြၾကားတိုင္း only on CNN အျဖစ္နဲ႔။ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာနဲ႔ တိုက္ခၽြတ္လုိ႔ရတဲ့ကိစၥဆိုတာထက္ အဝိဇၨာေ
သတၱာငယ္ကေလးကိုရစ္ပတ္ထားတဲ့ ဖဲႀကိဳးနီ။  ေ႐ွာ့ပ္ပင္းစင္တာအသစ္တစ္ခုက ကဗ်ာေဗဒအသစ္တစ္ခုထက္ 
လူစိတ္ဝင္စား အေရာက္အေပါက္မ်ားေနေတာ့ကာ အလွမ္းေဝးတာခ်င္းတူတူ ျပန္ရပံုမတူဘူး။ အမာကေတာ့ 
အမာပဲ။  ဟ ဟ။ (ဇင္ဇင္)မာမာျဖစ္မလာဘူး။  ဟုတ္ ဟုတ္။ အစဥ္သျဖင့္ေတာ့ကာ လွည္းေနေလွေအာင္း 
ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ကုိယ့္တစ္ကိုယ္စာ ကုန္းထိပ္မွာ အလံလႊင့္ခ်င္သူခ်ည္း။  အရသာမြန္ဂြမ္းဆီထိ မေနာပီတိျဖာဖို႔ရာ 
ကိုယ့္က်န္းမာေရးကိုယ္ အေလးေပးရန္သာလိုေတာ့တာပဲ။  ေလစီးေၾကာင္းထဲ ဘာသာစကားေလးလြင့္ပါေနတာ 
လြမ္းတတ္ရင္လည္း လြမ္းမွာပဲေလ။  လိင္တန္းစားခြဲျခားမႈထဲ ခ်စ္သူဘဝကေန အခ်စ္ေတာ္ဘဝေရာက္ဖို႔ဆိုတာ 
ဂါဇာကို လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသတ္မွတ္ဖို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြနဲ႔ ကာထားလိုက္သလို… ေက်နပ္မႈ ထပ္ၿပီး ေက်နပ္မႈ 
တကယ္ဆို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဘာသားနဲ႔ ထုထားတာမို႔လဲ ဘာသာစကား။  သူတို႔ေပးတဲ့ ဒုကၡေရာက္ရင္ 
မင္းတစ္ေယာက္ပဲ စိတ္႐ႈပ္ရမယ္။  session player စည္သူသူျမင့္ဟာ မ်က္ႏွာတစ္ဝိုက္တြင္ ျပန္/ ပ်ံတက္လာေသာ 
အဆီေတြကို မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသိလ်က္နဲ႔ ဖြင့္ဆိုဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာ ရပ္ကြက္ထဲ သိပ္ေလလံုးမကြဲတဲ့ သတင္းမ်ိဳးလား 
ကြန္ျမဴနစ္ဆိုတာ။  မိုးအလင္းေပါက္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူမယ္ဗ်ာလို႔ ေျပာၿပီး မနက္ျဖန္ဇာတိအတြက္ ခ်န္ထားတဲ့ 
နံျပားဖိုထဲက a cake ၾကီး။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   ျမန္သူတုိက္၊ မစီးေသာ္႐ွင္ [လင္းနီညိဳ]
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အဲဒီေနရာကုိ ေရာက္ဖုိ႔ အာေပါင္ အာရင္းသန္သန္နဲ႕လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လုပ္ခဲ့သည့္ 
အလုပ္မွာ တစ္သက္လုံးအတူ မုိးေမွ်ာ္တုိက္ႀကီးေတြေပၚမွာ မင္းအခန္းကေလးနဲ႔မင္း အေမႊးအမွ်င္ေတြ 
ရွည္လ်ားေန။ ေအာက္မွာ အစက္ေလးေတြခ်ထားၿပီး ျခစ္ရာေတြပြေနရတဲ့ စိတ္ကူးေတြ တုိင္းထြာတည္းျဖတ္ေနရတဲ့ 
မနက္လင္းအားႀကီးေနရတဲ့ မင္းကမၻာနဲ႔မင္း အနားေတြဖြာထြက္ေန။ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ေပါ့။ 
ကုန္ေသတၱာတစ္လုံးလို အတူရွိေနတယ္။ လမ္းကို လိုခ်င္တဲ့အတိုင္း ေဖါက္သြားတယ္။ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ေပါ့။ 
မင္းမ်က္ႏွာနဲ႔မင္း ပိန္းပိတ္နံေစာ္ ေမွာင္မည္းေန။ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ေပါ့။ ဆက္ၿပီး ထုတ္ပိုးခဲ့တယ္ 
ေရးမလား? ပိုးထုတ္ခဲ့တယ္ ေရးမလား? သူလိုငါလို ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ ျပဳျပင္မႈေတြ လုံးဝ ( ) မရွိတဲ့ 
လူတန္းႀကီး။ ေရနံေၾကာေပၚ ဖင္ခုထုိင္ၿပီးမွ ရာရွင္တန္းစီေနရတာကုိ မင္းအ႐ိုးနဲ႔မင္း ေလသလပ္ခံ သန္မာေန။ 
ဒါတင္လားဆုိေတာ့ မိန္းကေလးဘဝ မေရာက္လုိက္ရပဲ အက်ဥ္းခန္း (အခန္းက်ဥ္း) ေလးထဲက မထြက္ခ်င္ေတာ့ဘူး 
ျဖစ္ေနလုိ႔ မင္းမ်က္လံုးေတြနဲ႔မင္း ဖြင့္ဖို႔မႀကဳိးစားပဲေန။ တစ္ဖက္မွာ ဇာတ္လမ္းေတြ ျဖစ္ေနသလိုလို မုတ္ဆိတ္ေတြ 
ေရာက္လာသလုိလို။ ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ေပါ့။ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ ေခ်ာင္းစီးေအာင္ ေပ်ာ္ပြဲခံၿပီး ပရိတ္သတ္ဆီ 
ပို႔မေပးေတာ့ပါဘူး။ (သူတို႔ကို) အလွဴခံဆိုျပီး လက္ေဆာ့ေဆာ့သြားတတ္တဲ့ ပန္းေတြ လက္ေဆာင္ေတြ 
ယူလာလာေပးတတ္တဲ့ မတူညီတဲ့ ယုံၾကည္စိတ္ေတြ အမာရြတ္ေတြရွိရွိေနတတ္တဲ့ ဟိုတံဆိပ္ကပ္ ဒီတံဆိပ္ကပ္ 
လုပ္လုပ္ခ်င္တတ္တဲ့ လည္ပင္းညွစ္ထားရင္ စူးစူးစိုက္စိုက္နဲ႔ ၾကည့္ၾကည့္ေနတတ္တ့ဲ ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ႕ အစပ္ဆီ 
ေလွ်ာက်သြားတယ္။ မင္းလက္ညွဳိးနဲ႔မင္း ေရျဖစ္ေန။ ကားေတြထဲမွာ ပန္းျခံေတြထဲမွာ အိမ္ေတြထဲမွာ ပိတ္ရက္ေတြမွာ။ 
ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကုိယ္ေပါ့။ ေပးသင့္/ မေပးသင့္ အမွတ္စက္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေအာက္မွာဆက္ထည့္။ 
ကုိယ့္အသိစိတ္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္။

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   F.EP.B 2.0

ဒီလုိနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္တဲ့ မိန္းကေလးပါရင္ 
အခ်စ္ဝတၳဳေလးကုိ ဘရိတ္အုပ္ေနရတဲ့ 

ေယာက်္ားေလးႏွစ္ေယာက္
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အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြရဲ့ ေငြနဲ႔ ေက်ာက္ခ်ထားတဲ့ဗ်ဴ႐ိုအသိုင္းအဝိုင္းမွ သံုးေယာက္လွ်င္တစ္ေယာက္ႏႈန္း ပုဂၢ
လိကလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ Next Generation Protable ဟု ကုတ္အမည္ေပးထားေသာ android စနစ္သံုး 
ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ပါ အပိုပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၿမင့္ေပဘယ္ေလာက္မွာစၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္ဆိုတာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အဲဒီတုန္းက ေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ကြန္တုိမ်ဥ္းေတြကို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္၊ မ်
က္ႏွာျပင္လႈပ္ရွားမႈအာ႐ံုခံစနစ္နဲ႔ ထိေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္မ်ား ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ 10, 
20, 30  ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကတ္မ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳႏုိင္မည္ဟုသိရသည္။ 
ဘယ္သူက ဒီေၾကာင္ေတြအတြက္ အကုန္အက်ခံမလဲဆုိတာလည္း စဥ္းစားရမယ္။  အင္တာနက္အေပၚ 
သူတုိ႔ခ်ိန္တြယ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာက မမွန္မကန္တာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုိလိုေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားပါတယ္။  
ကိုယ္ယံုၾကည္ထားတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ေခတ္သစ္႐ူးသြပ္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိး နဲ႔တစ္မ်ဳိး ကြာျခားခ်က္ေတာ့ရွိပါတယ္။  
လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ ေရေျမျခားၿပီး ေဝးကြာခဲြခြာေနရသူမ်ားအတြက္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြမေတြ႔ရွိလည္း 
မႈန္မႈိင္းသိပ္သည္းေနတဲ့လူသားဆန္မႈကို မလုိအပ္ပဲ ပုိမုိဝန္ေလးေစတယ္။ မေလ့က်က္လုိက္ရတဲ့သင္ခန္းစာလုိ 
ပါကစၥတန္မွာ ေရႀကီးတာ၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲတာ၊ ေဟတီမွာ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္တာေတြေၾကာင့္ 
မိသားစုဘဝေတြ ေၾကကြဲစရာ၊ စာနာစရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္။ မီလ်ံပမာဏထက္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီမႈကသာ 
မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္ဆိုသည္ကို ဒါဟာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အားလုံးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔က ဒီမိုကေရစီကို 
ေထာက္ခံပါတယ္။ ရုိးအီသြားရွာခဲ့ပါၿပီ။ အေျခခံ သေဘာတရား တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။  (Hazard x Vulnerability 
= Disaster) တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ အႏၲရာယ္ကေန ေဘးဒုကၡထိ မေရာက္ဖို႔ေတာ့ လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားေတြ 
ျမင့္မားေနဖို႔၊ ျပည့္ဝေနဖို႔ လိုတယ္။ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာႂကြက္မ်ား ျပန္လည္ ေသာင္းက်န္းလာၿပီးေနာက္ 
ျပင္ပေပါက္ေစ်းႏႈန္းမွာ ညေရးညတာခက္တဲ့ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈပဲ။ ႐ုပ္စြမ္းအင္ေလာင္စာမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီး 
‘’အခ်ိန္မဆဲြနဲ႔ေတာ့။ အခ်ိန္မဆဲြနဲ႔ေတာ့။ ထြက္ဖို႔ အခ်ိန္က်လာၿပီ’’ ဟု ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဓိကဝင္ေငြရ
ေပါက္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းဝယ္ယူမႈေတြ 
ေလ်ာ့နည္းလာေစဖို႔ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ခြဲတမ္းအျပင္ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ဖို႔ 
ခြင့္ျပဳထားၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေရးအေပၚ အေၿခအေနထဲမွာလည္း အိပ္ကပ္ထဲ တစ္ၿပားတစ္ခ်ပ္မွ 
ပါမလာေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လႊဲေျပာင္းမလဲဆိုတာေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး။ 

သိုးထိန္း (အႏိၱမ)
စာကိုး။ ။   news-eleven.com

လက္ကိုင္ဂိမ္းစက္သစ္
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စံျပပံုစံသစ္ေတြ ေတြ႔႐ွိတိုင္း လမ္းစည္းကမ္းကို လိုက္နာဖို႔ လိုပါသလား
သူ႔ပန္းကန္ျပားေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ့္ ႏွလံုးခုန္ေနတာ မိုးေလဝသအေျခအေနနဲ႔ ဆိုင္လား
ကဗ်ာဆိုတာ ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ အလုပ္သင္ျခင္း
လူမႈေအာက္ေျခမွာ ေၾကာင္ေသေတြ ညစဥ္ပင္ ညစဥ္ပင္ မ်က္စိမွိတ္လည္း 
ကိုယ္ပိုင္ကမ္းေျခ ကိုယ္ပိုင္ဘန္ဂလို အစံုေသာႏွလံုးသား အခ်စ္ျမားစူးတဲ့အသြင္
အဲဒီသံထည္ေတြ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝတဲ့ တိတ္ဆိတ္ျခင္းေတြ အသံဝါဝါႀကီးေတြ
ေတာေခ်ာင္မွာ ေမာင္အိပ္လို႔ ေတာင္ထိပ္မွာေကြး
ေရးသူအမည္မပါတဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ အခုဆို ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခါးေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလံုး...
ဥပေဒနဲ႔ အညီ လႈပ္႐ွားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္
ေရေသာက္ျမစ္ႏွစ္သြယ္၊ ျမစ္ဆံုက ဆားကစ္ေတြ
စီမံစံတင္ထားေသာ ႏို႔ထက္မညံ့ဖ်င္းေစရန္ ဤႏို႔တစ္ဆကို ေရႏွစ္ဆႏွင့္ ေရာစပ္ပါ
အာေမဋိတ္ေတြဟာ မူလဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႔ အေပၚမွာ ေစးထန္းပ်စ္ႏွစ္လို႔
ဟိုအေဝးကို သြားရတဲ့ ခ်ိဳၿမိန္မႈဟာ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားက ႐ုန္းကန္မႈ
ၾကြက္သားမ်ားနဲ႔ အေၾကာမ်ားနဲ႔ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားနဲ႔ 
ကလာပ္စည္းေတြၾကား ဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ေနတဲ့လိုင္း
ထစ္ထစ္ေနတဲ့ ခ်စ္ေမတၱာဘြဲ႔သန္႔သန္႔
ပလတ္စတစ္အၾကည္သားေပၚက ၾကမ္းပိုးမ်ားတဲ့အိပ္ယာ
အျဖဴေပၚက အမည္းစက္ကေလးႏွစ္စက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဓိပၸါယ္ေတြ ထည့္ယူၾကတယ္
ဖန္ပုလင္းထဲမွာ ျမိတ္လြတ္ကယ္ေျပေယာင္နဲ႔ လွလွႀကီးရဲ႕ေမာင္
မ်က္စိမွိတ္ စက္သတ္ၿပီး အူေတြ ကလီစာေတြၾကား ထိုးဆင္းသြားတယ္
ေက်းဇူးတရားဟာ ကိုယ္မဦးရင္ သူဦးပဲ
ႏွစ္ဖက္စလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္း ပုလဲတစ္တန္႔ သႏၲာတစ္တန္႔
ပဒုမၼာၾကာ မုတၱာ႐ြဲသီ ဝဲ႐ိုက္ဝဲသြင္း 
“ေတာင့္တဲတြန္႔”တက္ ျမတ္မ်ိဳးျမင့္မွန္ ၾကင္ေပတန္ၿပီ
ဆည္းဆာညရီတြင္ ကၽြႏု္ပ္ျမင္သည္ 
ေ႐ႊရင္ဖံုးတံု႔ မဖံုးတံု႔ကို တစ္ခုစီျဖဳတ္ၿပီး ေနရာတက် စီလိုက္ရာဝယ္
ငယ္ထိပ္ကေန အေရခြံလွန္ၿပီး တစ္ပတ္ေရဆြတ္ခံရရွာေလတယ္

ကၽြႏု္ပ္ ဖြင့္ဆိုလိုက္သည္
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အျပင္မွာ ေအးစိမ့္ေနတဲ့ အရိပ္(၃) ပါး
သူ႔ထက္အဆမတန္ႀကီးတဲ့ေဒါသကို အားလံုး လက္ခုပ္လက္ဝါးတီးခ်င္ေနၾကတယ္
အမ်ားသံုးနာမ္စားဆိုေတာ့ အလြယ္တကူ ဖြင့္ၾက ဖံုးၾကပဲ
မီးျပတိုက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္မဘာအဓိပၸါယ္မွ မရည္႐ြယ္ပါဘူးေျပာခဲ့
ငါဟာတိတ္ဆိတ္ျခင္းဘက္က မ်က္ျမင္သက္ေသလိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့
ေသာင္ယံသဲက ပုလဲလိုလို လွည့္စားမႈကို ဘယ္လိုခ်စ္ေနမိမွန္း မသိေတာ့ဘူး
အနာေဖးေအာက္မွာ ေကာက္ကိုင္လိုက္ရင္ ေထာင္မတ္လာတဲ့ ကံတရား
ဒါေပမယ့္ အဲသလို မကစားၾကေတာ့ဘူး
လင္းပြင့္မႈထက္ နက္နဲတဲ့ ဖြင့္မေျပာလည္းပဲ သိေနတယ္
ကာလဟာ ကာလသားကို ဖမ္းသြားၿပီး အညြန္႔ခ်ိဳးတယ္ က်ပ္ခိုးတိုက္တယ္
အိပ္ေဇာေငြ႔ေတြဟာ နားထဲယိုစီးက်လာတဲ့ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ
ငွက္ေတြ တဖ်တ္ဖ်တ္ထျပန္သလို ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္ဆက္လုပ္ ေနတယ္
ခင္ဗ်ားရဲ႕စကားေတြေအာက္မွာ အခ်စ္ကိုျငမ္းဆင္ရတာ ဇာတ္နာလွၿပီ
ေခ်ာင္းလိုလို ျမစ္လိုလို ထိုးဇာတ္မွာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ဖက္ၿပီး 
႐ြဲ႕ေစာင္းၾကည့္တယ္ ေတ့ျဖဳတ္ၾကည့္တယ္ ဥ ဥၾကည့္တယ္
အညႊန္းခံအခ်ိဳ႔ဟာ သဘာဝအေလ်ာက္ ပုခံုးေပၚကေက်ာ္ၿပီး အေကာင္ေပါက္ထပ်ံသြားတယ္
နံရံမွာ ထင္ဟပ္ေနတဲ့ အေ႐ြ႕ေတြပဲ အေဆာက္အဦထဲမွာ ဝါဒဟာ ဘီလူးသဘက္စီးသလို ထေအာ္တယ္
ေဟ့...ဒီမယ္...ဘရာဇီးလိပ္ျပာေတြကို  လံုးဝ ရႉ႐ႉးေပါက္ခြင့္မေပးနဲ႔
ထိုစဥ္ေလွဦးတြင္ ျမိဳ႕မျငိမ္းဟာ ဘာသာစကားရဲ႕ ဟိုဖက္အလြန္ 
ေလွာ္ခတ္သူလည္းတစ္ေယာက္မပါ သူ႔အလိုလိုသာပင္
အလွည့္ေပးျခင္းႏွင့္ အေတြးပ်ံ႕လြင့္ျခင္း အဲဒီႏွစ္ခုၾကားပါးလ်ားတဲ့ ဇံုကေလးတစ္ခု
အိမ္သာေတြေဆးတယ္ ကဗ်ာေတြေရးတယ္
ျပႆနာဟာ ဂလိုဘယ္ဆက္သြယ္မႈစနစ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားဖုန္းကို အခုပဲေခၚေနၿပီ
သင္ကိုယ္တိုင္ဟာ အခ်ိန္မေတာ္ႀကီး ထထျမည္ၿပီး
ပါးပါးေလးသပ္လိုက္ရင္ မီးထထလင္းတတ္တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္အလႊာ
တကယ့္ဘဝထဲမွာ နမူနာဆိုတာ ႏွစ္ခါမရဘူးဟဲ့ ဂိုးေဒါ့မရဲ႕!!!
ကၽြန္ေတာ္ဟာ သစၥာ႐ွိတယ္ အဆစ္ေတာင္းတတ္တယ္ လက္အေပါက္ကပ္တယ္
အာနာပါနတစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ စူးစူးစိုက္စိုက္က်င့္ရင္ ရင္မွာနင့္ေနေအာင္ခံစားရပါေတာ့မလား
ကၽြန္ေတာ္ သူ႔အေၾကာင္းကို ဒါပဲသိတယ္
ယံုၾကည္ေအာင္ လွည့္စားမႈကို မိမိတို႔ ပါရမီ အႏုအရင့္အလိုက္ နိမိတ္ရတတ္ပါတယ္
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အငွားကားတားသလို ႏွစ္ေယာက္သား လႈပ္႐ွားသက္ဝင္လာတယ္
ပေရာဂတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႏိုးလာရင္ ရွိမႈဟာ သိမႈထက္ ဝလည္းဝတယ္ အစားလည္းႀကီးတယ္ဆိုတာ သိပါ့မလား
ေျဖာင့္ထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုလို ႐ွိေနဦးမွာလား
ကေလးေတြက ေဘာလံုးထင္ၿပီးကန္ေက်ာက္လိုက္တဲ့ ဦးေခါင္းဟာ  i have a dream လို႔ ထျမည္တယ္
မိုးေတြခ်ဳန္းေအာင္ ေျပာၾကည့္မယ္  
ျမင္းသည္ေတာ္တစ္ေယာက္က ဘယ္လို ေနာက္မီးလင္းရမွာလဲ
အကာအကြယ္ျပဳၿပီး ႏိုင့္ထက္စီးနင္း ေပါင္းသင္းရတဲ့အခါ ဘုရားသခင္နဲ႔ ဓေလ့ထံုးစံ ႐ွိ/မ႐ွိ 
ဒါမွမဟုတ္ ေခတ္မီတိုးတက္မႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ထင္ဟပ္ေန/မေန 
သေကၤတေတြမွာ ကိန္းဝပ္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္ ပံုသ႑ာန္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခါ
လူမႈအေဆာက္အဦထဲက မိသားစုနဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္စု ႏွစ္ခုၾကားမွာ စည္းျခားတာကေတာ့
(တိက်တဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးစနစ္အတိုင္း)
တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားက တူနဲ႔စားၿပီး အေနာက္တိုင္းသားမ်ားက ဇြန္း၊ ခက္ရင္း
အသံုးျပဳမႈမွာ ဆင္ျခင္တံုတရား ပါ/မပါဆိုတာ
တစ္ျပည္လံုးမွာ သာယာတဲ့အတြက္ လူဆိုးေတြနဲ႔ ေမာင္တိုင္ပင္စရာ မလိုေတာ့ပါ
ၾကြက္သားမ်ားနဲ႔ အနီးတဝိုက္တြင္ လိႈင္းထန္မာန္ထ မ်က္မျမင္ဖတ္စာဖုလံုးေလးေတြ
အိုး...နင့္မ်က္လံုးဟာ သူ႔အလုပ္ သူမလုပ္ေတာ့ဘူးလား?
ငါဒီမွာ အမတတရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနတာၾကာၿပီးေလ
နင္ေရာ အဖိုတတရား ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးလား
အခ်ိန္ကာလေတြ အေၾကာင္းအက်ိဳးတရားေတြမေျပာေတာ့ဘဲ ေရမထိုးေတာ့ဘဲ
ကိုယ့္ေခ်ာက္ကမ္းပါးနဲ႔ကိုယ္ ကိုယ့္ပန္းသီးနဲ႔ကိုယ္ ကိုယ့္ဆြဲအားနဲ႔ကိုယ္ တြန္းကန္လို႔
ဥၾသဆြဲသံထဲမွာ ေမးခြန္းဟာအလန္႔တၾကားနဲ႔ေပါ့
တစ္ခုခုဟာ ပ်က္စီးျပိဳက်ေနသလို တစ္ခုခုဟာလည္း မသဲမကြဲ အပ်က္အစီးပံုေတြၾကားထဲ
သံတိုသံစေတြ မာဂ်င္လိုင္းျပင္ပေရာက္ေတြ ထြက္ခြါရာျပဝိဘတ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းလြတ္က်မႈေတြ
ဂ်က္ပင္စိုက္မရတဲ့ ေျပးလမ္းႀကီးထဲ လမ္းေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးထဲ ေျမျပင္နဲ႔အလြတ္မွာ...
႐ုတ္တရက္ႀကီးေကာင္ဝင္သြားရင္ေတာ့ စည္ပင္က လာခုတ္သြားမယ္
တစ္ေယာက္ဆႏၵဟာ တစ္ေယာက္မေအာင္ျမင္တဲ့ စမ္းသပ္မႈပဲ
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမွာ ကဗ်ာရဲ႕ အတြင္းသားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မၿပီးဘူး

သိုးထိန္း (အႏၲိမ) 
စာကိုး။ ။   ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုခံစားမႈဆိုင္ရာ (ေဇယ်ာလင္း)
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အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုေဗဒနဲ႔ ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား
သမိုင္းဟာ ခက္ခဲေတြၾကားထဲကေန ေနာက္တစ္မနက္ အ႐ုဏ္တက္တယ္ 
ယင္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ အျခားအေတြးမ်ား
အျဖစ္
ေစ့စပ္လို႔မရတာကိုလည္း မေမ့အပ္ဘူး
လက္ေပြ႔ေရာင္းတဲ့လူေတြလက္ထဲမွာ The Citizen သတင္းစာ
႐ုိး႐ုိး မီးေလာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ေရကိုအသုံးျပဳ ၿငိွမ္းသတ္လာရာက ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲ
လူေတြကလည္း စုစုခဲခဲ၊ သတင္းကလည္း စည္စည္ကားကား
အသိ နဲ႔ သတိ စမ္းသပ္ေနဆဲခ်ိန္မွာေတာ့ ဘဝဟာ ခေယာင္းေတာ
ဒဏ္ရာရရွိမႈကား အထူး မဆုိသာေတာ့ပါ
အစုိင္အခဲ၊ အရည္နဲ႔ အေငြ႕ ဘာရမွန္းေတာ့ မသိဘူး
ေျပာခ်င္တာက ေခတ္မွီပစၥည္း (Oxidizer)
လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလံုး အထဲမွာ 
အဲဒါလည္း ပါပံုရပါတယ္
စပ္ယွက္ျခင္းမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ 
အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ 

ကိစၥၿပီးရင္ လွ်ဳိလွ်ဳိထြက္ခြာသြားၾကတဲ့ ကမာၻၾကီးမွာ
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အျပန္အလွန္ / အတူတကြ / တစ္ျပိဳင္နက္ လိုသလား
ကိုယ့္ျပန္႐ႈပ္လို႔ ကိုယ္႐ႈပ္တဲ့ဗ႐ႈိးရဲ႕ ဖား
ကဏန္းတြင္းထဲ ခုန္ဆင္းဝင္သြားတယ္
ေန႔စြဲတပ္မထားတဲ့ ကူညီပံ့ပိုးေရးစီမံကိန္းေတြ
အခ်ိန္နဲ႔ ဇယားနဲ႔ အသီးသီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကတယ္
ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကာမတဏွာ 
အျခားတစ္ဖက္မွာ မတရားတာကိုလည္း 
ညွိႏႈိင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈေကာင္းဖို႔အတြက္
တရားေသာအားျဖင့္ ေရျဖင့္ပက္လုိက္သည့္အခုိက္
စလိုက္ ျပီ ဆိုမွေတာ့ အဆံုးထိေတာ့ လိုက္ရမွာေပါ့
ေရေဖြးေဖြးသဲေသာင္ေပၚ 
မူလဟာ အဓိပၸါယ္လိုလို၊ အဓိပၸါယ္ဟာ မူလလိုလို ေတြ
ရြာျပန္ျပီး ဖက္ေတြကို တကၡေနာ္ေလာ္ဂ်ီနဲ႔ ခူးေတာ့မယ့္ ၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္
ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ေငြေၾကးနဲ႔ နည္းပညာအခက္အခဲေၾကာင့္
The Destiny သတင္းစာက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မရွိသူလို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္
ဘာသာစကားဟာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းနဲ႔ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘာဂ်ာတံခါးဝမွာ
အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပခဲ့တယ္
တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မျမင္ မေတြ႕ရေသးေပတဲ့
(ႏိုင္ငံတကာ) အသိုင္းနဲ႔ အဝိုင္းရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းမြန္လာျခင္းဟာ
(ႏိုင္ငံအတြက္) အက်ဳိးရွိတာေတြပဲ 
ဘယ္သူမဆိုဟာ အေျခအေနသုံးမ်ဳိးနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္
ဒါေပမယ့္ ေသဆံုးသြားၾကတဲ့အခါ ဝင္ကစြပ္အခြံေတြလို
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ “ဟင္..အဲလိုႀကီးလား”လို႔ ထပ္ ေရရြတ္ 
လွ်ာရွည္ခ်င္ရင္ “ဆားနဲ႔ပါဘုရား” ေျပာဖို႔ဟာ 
သူတို႔ က်န္ / ခ်န္ ရစ္ခဲ့တဲ့ ( ) ေတြထဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ၾကမွာမို႔လား?

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   myanmar.mmtimes.com
 news-eleven.com
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ငါေသြးဝင္ေနတဲ့ဇာတ္လမ္း အဲဒီလမ္းေထာင့္မွာ
မင္းသိျပီးသားျမိဳ႕နဲ႔ ငါတစ္ေယာက္တည္းက်န္ခဲ့မွာစိုးလို႔
ငါလည္း ငါ့ဘဝပါရမီ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးထဲမွာ
ငါဟာ မင္းလိုေနတာ ေျမဆီဩဇာ အဲဒါလား 
ခဏျဖစ္ျဖစ္ တစ္မိနစ္ျပီးတစ္မိနစ္ အႏၱရာယ္ရွိရွိ
အဲဒီသစ္သီးကို တစ္ခုခုကို ဧည့္ဝတ္ျပဳ
ငါညာတာေတြေတာ့ ရွိတယ္ အဓိပၸါယ္ေတြ ႐ိုးအီသြားတာ
တစ္ေယာက္တစ္ကိုယ္စီ စိတ္လြတ္သေလာက္
မီးခိုးလံုးစိမ္းစိမ္းေတြဟာ ကိုယ္လြတ္ေျပးမႈ 
ငါ့ေနာက္ဆံုးေဆးလိပ္ပဲ ဒါဟာ 
မင္းေျပာတာ ငါလို႔ လံုးလံုးမရွိသေလာက္ ေျပာျပီးတဲ့အထိ
ေသခ်ာလိပ္ျပီးျပန္ထည့္ 

က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း
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ေခါင္းထဲထိုးသြင္း/ထြင္း မသိရေသးတဲ့ ဘယ္အထိ
အတိဘာမွမရွိပဲ ကမၻာႀကီးလွေနတာ (မ်က္စိခဏမွိတ္ထားျပီး)
ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဖယ္လိုက္ေတာ့ မျမဲဘူးလို႔ 
ရတာေပါ့ သိရဖန္မ်ားလည္း (လႈပ္ခါပစ္လိုက္) ျဖစ္တာေတြဟာ
ငါ့နဲ႔ဘာမွမဆိုင္ဘူး ေရလိုပဲ ငါးလိုပဲ
လိုက္ လိုက္ သြား သြား လိုက္ သြား လိုက္ ၾက
နည္းနည္းမွားယြင္းလာတဲ့အထိ ေဝခြဲမရတဲ့လမ္း
တစ္လမ္းကို တစ္ေဇာက္ထိုး ငါ့ကို
ငါ လွန္ျပီး ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ ျဖတ္ကူးလိုက္တယ္
စကားလံုးေတြပဲ ေသြးထြက္တတ္တယ္ ဟသြားတတ္တယ္ 
ခ်စ္မႈခ်စ္ခင္းကို တစ္ခန္းမွ တစ္ခန္း တစ္ဘက္နဲ႔ တစ္ဘက္
ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ တျဖန္းျဖန္းျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္
ေက်ာက္တံုးဟာ ကိုယ္လံုးတီးခတ္ေနတာျဖစ္တယ္
ဧကန္ႀကံဳေတြ႔ရေတာ့မယ္လို႔  မည္းတက္လာတဲ့ မီးခိုးလံုးႀကီး
မီးေတာက္မေရာက္ခင္မွာပဲ မီး႐ွဴးမီးပန္း
က်ိဳးေပါက္ျပီးစီးသြားတဲ့အထိ 
တစ္ေယာက္ေပၚတစ္ေယာက္ လူနဲ႔ နာမည္နဲ႔ တြဲမမွတ္မိေတာ့
ဒီတစ္လိုင္းေက်ာ္ျပီးရင္ ေနာက္ျပန္ရစ္ၾကည့္
စိတ္အညိအျပဲခ်င္း ခဏခ်ိတ္တြဲထားၾကည့္ 
ထိုင္းမိႈင္းပံုကိုယ္တိုင္ဟာ ဘာမဆိုလာဆိုက္ကပ္ရတဲ့အထဲ
သင္လည္း မွတ္ဥာဏ္ရာသီဥတုအတိုင္း
ခံစားမႈကိုျပန္ဆက္ထားတာ နံရံမွာကြက္လပ္သြင္းထားျပီး

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)

စာကိုး ။  ။ ငါေနတဲ့ျမိဳ႕နဲ႔ ငါဟာ ဇာတ္လမ္းေတာ့ရွိတယ္ (ေဇယ်ာလင္း)
 ဆိုပါစို႔ ၊ အခ်စ္သီခ်င္းဆိုဖို႔ ဆိုပါစို႔ (ေဇယ်ာလင္း)
 ဘာမွမရွိပဲ ကမၻာႀကီးလွေနတာ (ေဇယ်ာလင္း)
 ကဗ်ာမဟုတ္ေသာစာသားမ်ားတြင္ `ကဗ်ာျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္အလားအလာမ်ား´ ေတြ႔ရွိ (ေဇယ်ာလင္း)
 အဲဒါလည္းမသိေသးဘူး (ေဇယ်ာလင္း)
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သက္တံကိုင္းေကြးေကြးကို ၾကယ္ရွဴးၾကယ္ပန္းေတြန႔ဲ ယက္ေဖာက္လိုက္တယ္
လက္ဖက္ရည္ခြက္ကုိ ဇြန္းန႔ဲေမႊရင္း ျမည္သံစြဲအလကၤာေတြ ၿပိဳက်လာတယ္
ငါ့အေပၚဖက္ မမွီမကမ္းမွာ အေရာင္ေတြ တျဖန္းျဖန္း လာစင္တယ္ 
ျဖဴနီျပာဝါေတြ ျပန္ပြင့္တဲ့ကိစၥမွာ 
ငါက 
ဘယ္ပံုစံနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းေတြကို ကိုက္ျပရမလဲ
ဟိုး း း း း အနက္ရႈိင္းဆံုးေအာက္ေျခဆီအထိ ေမ့မပစ္ရဘူးေနာ္
တစ္ေန႔လံုး  စိမ့္ဝင္ကၽြံက်သြားေအာင္ စိုလက္ေနတဲ့
ႏႈတ္ခမ္းေတြေပၚမွာ ထည့္ဝင္ေဖ်ာ္စပ္ဖို႔ ဆုတ္ၿဖဲယူထားလိုက္တဲ့ 
ႏွင္းဆီပြင့္ဖတ္မ်ား
ငါယံုၾကည္ခဲ့တဲ့ စၾကဝဠာတြင္းနက္ႀကီးမ်ား 
ေသာ့ပြင့္သြားေပါ့
ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္း၊ ေရကန္ျပာျပာ၊ 
ေန႔လယ္ခင္းဝါက်ေတြအေပၚအသက္ဓာတ္ဟာ 
တေထာင္းေထာင္းထလုိ႔ 
တေျဗာင္းေျဗာင္းက်လို႔
ကုတ္သားေဖြးေဖြးကေလးေပၚကေန နားရြက္ဖ်ားအထိ
ပင္လယ္မွာ အေပ်ာ္တမ္းလႈိင္းစီးရသလိုပါပဲကြာ
ျဖန္႔မၾကည့္လည္း အရသာရွိမွန္းသိတဲ့ 
သိုက္ညႊန္းအတိုင္း ေသြးေၾကာထဲ
ေနာက္ဆံုးက်န္ရိွခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ေငြ႕ရည္မ်ား
တိမ္တိုက္ေတြက ေရေဆးပန္းခ်ီေတြလို ေက်နပ္ယိုစီးက်လာတယ္ 
ဘုရားသခင္က ကုိယ့္ကို ဘာေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္လို႔
အလင္းလံုအိမ္ကေလးထဲက ပ်ဳိးခင္းေတြအေပၚ
ယံုၾကည္မႈန႔ဲ ခံစားမႈေတြ ပူေႏြးျပည့္လွ်ံသြားတဲ့ထိ 
မနားတမ္းရြာသြန္းလိုက္တယ္ 
ႏႈတ္ခမ္းဟဟေလးတစ္စံု

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  မဦးမခၽြတ္အနမ္း (လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္)

ေျခကုန္သုတ္ၿပီးေတာ့လည္း လက္ပန္းက်တယ္မရွိ
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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
ေယဘုယ်စံ ေယဘုယ်စနစ္ သီးျခားစံ သီးျခားစနစ္
အပိုင္းအစ အေပါင္းအစုအမ်ားၾကီးဟာ အတြင္းသားမွာ
တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ မွီတြယ္စီးဆင္းေနတယ္
အစဥ္အလာ မွန္သမွ်ဟာ ေသဆံုးႏွင့္ခဲ့ၾကျပီ 
အသစ္ျဖစ္ျခင္းတစ္ခုသာ အဖန္တလဲလဲ အတားအဆီး မရွိဘူး 
အေတြ႕အၾကံဳေတြဟာ နယ္နိမိတ္ကို မစဥ္းစားၾကေတာ့ပဲ ျမဴလိုလိုဘာသာစကားကို 
ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ ကာမဂုဏ္အာရံုတစ္ခုအေနနဲ႕ အထူးခ်ိဳျမိန္လာၾကတယ္
အျပင္မွာ ေနမဝင္ေသးဘူး 

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  zlkontempo.com

မႈန္ဝါးမႈ နဲ႔ ၾကည္လင္မႈဟာ ဘာသာစကားျပင္ညီတစ္ခုတည္းမွာ
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ေမးသူေတြ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ သို႔ 
အသိအမွတ္ျပဳ ဝါက် သေဘာမ်ား သို႔
အေျဖ မရွိလို႔ / မသိလို႔ အင္နဲ႔ အာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးမ်ား သို႔
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တစ္ခုတည္း ေပးေတာ့မယ္ဆိုတာမ်ား သို႔
အျဖစ္တပ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ား သို႔
ေလာေလာဆယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား သို႔
ေတာင္းျပီး ဆိုျပီး သြားျပီး ျပီးျပီး ေတာ့ျပီး အေမးဟာ ခိုင္ျပီး ခံျပီး သို႔
ရက္လုပ္ေနတဲ့အေရး, ယက္လုပ္ေနတဲ့အသား နဲ႔ လ်က္လုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း သို႔
လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း, စီးပြား အေဆာက္အအံု, ယဥ္ေက်းမႈ ယူနစ္ၾကီးမ်ား သို႔
ဆန္းဆန္း ေခတ္မ်ား, ျပားျပား ေဆာ္မ်ား သို႔
တစ္နယ္ထဲက တစ္ကန္႔ထဲမွာ တစ္ပယ္ထဲ ပယ္ တစ္ကြက္ထဲ ကြက္မ်ား သို႔
အသိေပ်ာက္သြားသလို ထင္မွတ္ေနရာက အမွတ္စက္တစ္ခုမွာ ျဖတ္ျပီး စီးဆင္းမႈ သို႔
ဆင္ျပတယ္, ေဆာက္ျပတယ္, ျပင္ျပတယ္, ေပါက္ျပတယ္ သို႔
ဘြားကနဲ ယံုစားမိရာကေန ကားကနဲ တုန္သြားမိရာ သို႔
ခြာတံု ပူးတံု, မႊာတုန္ ဖူးတုန္မ်ား သို႔
မစားမီ တစ္ၾကိမ္, စားျပီး တစ္ၾကိမ္ တစ္ေပၚတစ္ထပ္တဲ့ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုမ်ား သို႔

သို႔ ေသာ္ လား သို႔ ေသာ္ လဲ သို႔ ေလာ သို႔ ေလာ
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အကန္႔အသတ္မ်ား အိုးစားမကြဲေသးသေရြ႕ ရိပ္စားရာက မျပတ္ဆက္စပ္ သံဖမ္းသြားရတဲ့သဘာဝ သို႔
ရုပ္စားျပဳ နာမ္စား ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေခါင္းစားျပဳမႈမ်ား သို႔
ေလ်ာ့ေလ်ာ့ဖြဲ႕ျပီး ရဲရဲစည္းထားၾကတဲ့ အယူအဆအားလံုး သို႔
တင္းတင္းၾကပ္ျပီး က်ယ္က်ယ္ဝန္းထားတဲ့ အပိတ္စနစ္မ်ား သို႔
သေဘာထားေပၚမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ အထူးရိပ္ျမြာကြဲျပားစြာ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္တင္ဆက္မႈမ်ား သို႔
အေပါ့သြားသလို ေပါ့ပါးသြားေတာ့ ဘယ္သြားလို႔သြားေနမွန္းမသိလည္း ေရြ႕ေနတဲ့သူ
အမ်ားလားလားထဲ တစ္ေယာက္တည္းေငါေငါ မဟုတ္ေတာ့ မဇိၥ်မပဋိပဒါ သို႔ 
႐ိုးတည့္တည့္ေပၚက ရိပ္တိတ္တိတ္အရပ္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့တဲ့ အေၾကးခြံမ်ား သို႔
ဆိုင္းငံ့ဘာသာစကားရဲ႕ ကြက္လပ္တိုးတိုးမ်ား စမ္းသပ္ခဲ့ရာ သို႔
မည္သူမွ် ဥပေဒအထက္တြင္ ပဲျပဳတ္နဲ႔ နံျပား မစားခ်င္ရ သို႔
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရာ ဟိုက္ပါရီရလတီ နယ္ပယ္မ်ား သို႔
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမးသူေတြက ဘယ္လိုေရာက္လာခဲ့သလဲ?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ အသိအမွတ္ျပဳဝါက် သေဘာမ်ား ရပ္ေနသလား? သြားေနသလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို အေျဖ မရွိလို႔ / မသိလို႔ အင္နဲ႔ အာနဲ႔ အာ႐ံုသိမွာ မျဖစ္ႏိုင္တာလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တစ္ခုတည္း ေနရာေပးေတာ့မယ္ဆိုတာမ်ား ဟုတ္လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို အျဖစ္တပ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ခၽြတ္လဲရမတဲ့လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ေလာေလာဆယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမရွိခင္ ဘာေတြ ရွိခဲ့သလဲ?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ေတာင္းျပီး အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ဆိုျပီး အခုရွိေနတဲ့ ေနရာ သြားျပီး 
အခုရွိေနတဲ့ ေနရာဟာ ျပီးျပီး ဆိုတဲ့ အေမးဟာ ခိုင္ျပီး ခံျပီး ျပီလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ရက္လုပ္ေနတဲ့အေရး, ယက္လုပ္ေနတဲ့အသား နဲ႔ လ်က္လုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြက
ဆင္ကန္းေတာတိုးလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာက လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း, စီးပြား အေဆာက္အအံု, ယဥ္ေက်းမႈ ယူနစ္ၾကီးမ်ား… ဘယ္ၾကယ္ဟာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းျပေနသလဲ?
အခုရွိေနတဲ့ ဆန္းဆန္းေခတ္မ်ားေနရာမွာ အခုသိေနတဲ့ ျပားျပားေဆာ္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေၾကးခြံေတြလား? 
ေခ်းေညႇာ္ေတြလား?
အခုရွိေနတဲ့ တစ္နယ္ထဲက အခုသိေနတဲ့ တစ္ကန္႔ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ပယ္ထဲပယ္ တစ္ကြက္ထဲကြက္ 
ေနၾကတာလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ အသိေပ်ာက္သြားသလို အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ထင္မွတ္ေနရာက အမွတ္စက္တစ္ခုမွာ ရွိမႈ နဲ႔ 
သိမႈ ျဖတ္ျပီး စီးဆင္းမႈဟာ ဆင္သြားရင္လမ္းျဖစ္လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ဆင္ျပတယ္, အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ေဆာက္ျပတယ္, အခုသိေနတဲ့ေနရာကို ျပင္ျပတယ္,
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အခုသိေနတဲ့ေနရာမွာ ေပါက္ျပတယ္…ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သြားခ်င္ၾကတာလဲ?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ဘြားကနဲ ယံုစားမိရာကေန အခုသိေနတဲ့အရာေတြ ကားကနဲ တုန္သြားမိရတာလဲ?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ခြာတံု, အခုသိေနတဲ့ေနရာကို ပူးတံု, အခုမိေနတဲ့ေနရာကို မႊာတုန္, အခုထိေနတဲ့ေနရာကို 
ဖူးတုန္…အလံုးစံု ရပ္နားေနလို႔ မရဘူးလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို မစားမီ တစ္ၾကိမ္, စားျပီး တစ္ၾကိမ္…တစ္ေပၚတစ္ထပ္တဲ့ အခုသိေနတဲ့အရာကို ေတာ္႐ံုတန္႐ံု 
သြား႐ိုးသြားစဥ္အတိုင္း သြားေနၾကတာလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား အိုးစားမကြဲေသးသေရြ႕ အခုရိပ္စားမိရာက မျပတ္ဆက္စပ္ သံဖမ္းသြားရတဲ့ 
သဘာဝကို သိသလိုလိုနဲ႔လား? လံုးဝမသိပဲနဲ႔လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို ရုပ္စားျပဳ အခုသိေနတဲ့နာမ္စား ေရွ႕ေမွာက္မွာ ဘယ္မွမသြားဘဲ ကိုယ္စားျပဳမႈ ေခါင္းစားျပဳမႈမ်ား 
လမ္းလြဲျပီလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ဖြဲ႕ျပီး အခုသိေနတဲ့အတိုင္း ရဲရဲစည္းထားၾကတဲ့ အယူအဆအားလံုးဟာ မသိမႈကေန 
သိမႈဆီလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကို တင္းတင္းၾကပ္ျပီး အခုသိေနတဲ့အတိုင္း က်ယ္က်ယ္ဝန္းထားတဲ့ အပိတ္စနစ္မ်ားဟာ 
သိမႈကေန မသိမႈဆီလား?
အခုရွိေနတဲ့ သေဘာထားေပၚမွာ အခုသိေနတဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္က အထူးရိပ္ျမြာကြဲျပားစြာ 
ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္တင္ဆက္မႈမ်ားဟာ ရာသီစက္ဝန္းထဲမွာပဲ တဝဲလည္လည္လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ အေပါ့သြားသလို အခုသိေနတဲ့အရာမ်ား ေပါ့ပါးသြားေတာ့ ဘယ္သြားလို႔သြားေနမွန္းမသိလည္း 
ေရြ႕ေနတဲ့သူအမ်ားလားလားထဲ တစ္ေယာက္တည္းေငါေငါ မဟုတ္ေတာ့ မဇိၥ်မပဋိပဒါမွာ ရိကၡာစံုရဲ႕လား?
အခုရွိေနတဲ့ ႐ိုးတည့္တည့္ေပၚက အခုသိေနတဲ့ ရိပ္တိတ္တိတ္အရပ္မွာ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့တဲ့ ဖန္တီးမႈမ်ားမွာ ေျမပံုပါရဲ႕လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ ဆိုင္းငံ့ဘာသာစကားရဲ႕ အခုသိေနတဲ့ ကြက္လပ္တိုးတိုးမ်ား စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ 
ပါရဲ႕လား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာမွာ “မည္သူမွ် ဥပေဒအထက္တြင္ ပဲျပဳတ္နဲ႔ နံျပား မစားခ်င္ရ” အဓိပၸါယ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ 
ဆက္သြားေနတာလား?
အခုရွိေနတဲ့ေနရာကေန ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရာ ဟိုက္ပါရီရလတီ နယ္ပယ္မ်ားဆီ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားေနတဲ့ေနရာကို 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ခဲ့ရင္ အဲဒီေနရာကို မွတ္မိပါ့မလား?
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေကြ႕သကဲ့သို႔…သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ…

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  zlkontempo.com
             pemskool.org
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အခ်စ္ေရ ၊ ဘာမွမရွိတဲ့ တိုက္ခန္းေပၚက 
မိုးတိမ္ခိုးေတြထဲမွာ အာလူးေၾကာ္ေတြ
ဟိုတယ္အခန္းထဲက မ်က္ႏွာသစ္ေဆး ေတြ 
ေခါင္မိုးပူ ေပၚကို တလိမ့္လိမ့္တက္ သြား
ကၽြန္မစိတ္ထဲႏုိးလာတာ ဆိုးဝါးတဲ့မ်က္ရည္ေတြ 
မီးခိုးေရာင္ အတံုးအပိုင္းေတြ ျပန္႔ကားထြက္ေနတာေတြ
မူးယစ္ေဆးစြဲေနတဲ့ေကာင္ အမည္ရ ဘဲႀကီး
မဟုတ္ဘူး၊ 
ေဆာင္းတြင္းေအာင္းေနတဲ့ သားေကာင္ေတြရဲ႕ ေႏြဦးအတြက္
လာႏုိး လာႏုိး အစိုးမရ နဲ႔
မဟုတ္ဘူး၊
(ငယ္တဲ့သူက ငယ္ေပမယ့္)
ေရခဲေသတၱာထဲမွာလည္း ပလာဟာဒံုရင္းပဲ အသစ္ပဲ 
မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊
ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေတာ့ ေရေႏြးပုလင္းေတြနဲ႔ ျခိဳးျခံေခၽြတာမနက္စာ နဲ႔
ေျမေအာက္ခန္းထဲက ခ်မ္းလိုက္တာမွ ေအးစက္ေနတာပဲ
သြားခ်င္တဲ့ သူက သြားေပမယ့္ အဲဒါ ကၽြန္မႏွလံုးသား
သခြါးသီး နဲ႔ေပါက္! သခြါးသီး နဲ႔ေပါက္!
မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊
ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဂုဏ္အတင္းငယ္ခိုင္း၊
ၿပီး… ပိုးေပါင္းစံုရဲ႕ အသက္ဓါတ္အတြက္ 
ဓါတ္ဆီေဟာင္းနဲ႔ပဲ ဆက္ခုတ္ေမာင္းေနတယ္
မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊
ကၽြန္မေပါင္မုန္႔မီးကင္းဟာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈနဲ႔ တူးျခစ္သြားခဲ့တယ္
ႀကီးတဲ့သူက ငယ္ၿပီး က်န္ေနခဲ့တဲ့

မၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူးကေန ထြက္လာတဲ့ ဂုဏ္
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ဒီေန႔ကိုကၽြန္မစ လိုက္တယ္… ဝ႐ူး(မ္) ဝ႐ူး(မ္) ဝ႐ူး(မ္) [ဝ႐ူး(မ္) ၃ကား]
အတိတ္ရဲ႕ စြန္႔ပစ္ခံ, ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ ကမာၻ
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူလို ကၽြန္မအျမန္ေမာင္းခ်င္တယ္
ျပီး . . . ေအာက္ပါေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ တံဆိပ္အတုမရိွတဲ့
အေနအထားေတြအေၾကာင္း ရွင့္ကို အထူးကို အေထြလုပ္ၿပီး 
ဇာတ္ေျပာႀကီးႀကီး အီးေမးလ္ပို႔ခ်င္တယ္ 
အသံေပၚကို ထိုးမွန္ ႀကီးျပဳတ္က်, ဇာတ္ေျပာႀကီးႀကီးနဲ႔ ဒုန္းတိုက္ မိတယ္
ေစာေစာစီးစီးႏွင္းဆီဖူးေတြ ၊ ေမြးေန႔ပြဲတစ္ခု ၊ ကိတ္မုန္႔ဖုတ္နည္းသစ္
ဗီဒီယို ဖိုင္ႀကီးက မိနစ္ ႏွစ္ဆယ္ ေတာင္ရွည္တယ္၊
ရွင္ကေတာ့ဒီမွာ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ ၊ 
အိမ္သာက်င္းထဲက ပင္လယ္ကို စီးထြက္သြားတဲ့ ေရေျမာင္းႀကီး!!!
ဒါေပမယ့္ ၊ ရွင္ဟာ ကၽြန္မထဲမွာ ဆက္လက္ရွိေနပါေသးတယ္ 
ေနာက္ေက်ာကို ေသနတ္နဲ႔ေထာက္
ကၽြန္မရဲ႕ အခန္းေတြလင္းေနေအာင္ထြန္းေပးတယ္ 
ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ ေအာ္သံၿဗဲ နဲ႔ 
မၾကာခင္ရွင့္ကို ကၽြန္မဖံုးဆက္စ္ေျပာျပဦးမယ္
အလွေမြးငါးကန္သစ္အေၾကာင္း
မဟုတ္ဘူး၊
ေယာက္်ားမီးသီးေလးတစ္လံုးလို ပူပန္စရာျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈသစ္ေတြအေၾကာင္း
မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊
ကၽြန္မရဲ႕ လင္ကို ခံုအတင္းဖယ္ခိုင္းတဲ့ အလကားရသမွ် ဖက္ခ္ ခြက္စား ဘဲေတြေတြအေၾကာင္း
မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊
အဲဒါဟာ (အျမဲတန္းပါပဲ)
ေရထဲမွာပဲ ေရ ရိွမွန္းမသိ၊ မရိွမွန္းမသိ၊ 
ရွင့္ကို ကၽြန္မခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္ . .
မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး၊
ရင္သား အစံုေပၚကို လိုအင္ဆႏၵေတြ တစ္ေပါက္ေပါက္…

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  ေဇယ်ာလင္းနီညိဳ
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ေက်းလက္သံုးဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလ်ာ့က်ေရးလို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေခါင္းစဥ္တင္ထားတဲ့
စကားလံုးဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို  ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ရပိုင္ခြင့္/လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေရးမွာ
နိမိတ္ပံုေတြဟာ ကိုယ့္ ခ်ည္တဲ့ၾကိဳးလို႔ တရားဝင္ေၾကညာစရာ 
ဆိုရင္ 
“လိုင္း”တိုင္းမွာ ႐ုတ္ခ်ည္း”ေျပာင္း”လဲမႈေတြဟာ ဖ်တ္ ဖ်တ္ လတ္ လတ္ 
တစ္ခု ျပီး တစ္ခု ျပီး တစ္ခု ျပီး
သံုးစြဲခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ စကားလံုးေတြ စား ရင္း 
ပကတိ အေျခအေနကို အရွိအတိုင္း လက္ခံ

ယဥ္ေက်းမႈယႏၲရား အေျပာင္းအလဲကာလ
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(အေကာင္/အထည္ ျမင္ရျခင္း မရွိဘဲ)
အေတြးေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ 
ပီယာႏိုတစ္လံုးလို ဖြဲ႕စည္းပံုပဲ
ဒါေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေပၚမႈ အပိုင္းမွာေတာ့
ကဗ်ာေရးျခင္းကိုယ္တိုင္ဟာ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ခံ 
စကားလံုးေတြကို အမည္တံဆိပ္အသစ္ နဲ႔ ရွာေဖြဖန္တီး
ျပဳလုပ္တာပဲလားဆိုတာက 
ဘာမွမရွိတဲ့ ဟာလာဟင္းလင္းၾကီးကို ေသာ့ထုတ္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ရသလိုကြယ္
သံုးထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ စမ္းသပ္ခ်က္
အားလံုးဟာ hypnotic noise ေတြ
သိသလား / မသိဘူးလား ဆုိတဲ့ ေခတ္ျပိဳင္ ေရးသားခ်က္ေတြ
ျဖစ္ႏိုင္မွန္း / မျဖစ္ႏိုင္မွန္း အားလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္ေတြ 
မိမိအေၾကာင္းမိမိ လိုတာထက္ အလြန္အကၽြံေျပာဆိုခဲ့ျပီးျပီ မဟုတ္လား 
မိမိဟာ ဘာမွမရွိတဲ့ ဟာလာဟင္းလင္းထဲမွာ ေျမေအာက္ရထားနဲ႔ 
အႏုပညာကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ဘယ္ပရိသတ္ကမွ မေတာင္းဆိုခ့ဲၾကဘူး 
ဘယ္သူမဆိုရဲ႕ ပူေလာင္ေနတဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံေတြကို 
ဘာသာစကားနဲ႔ ေအးစက္တဲ့တင္ပါးေတြက တားျမစ္ေပးဖို႔ 
ဘာမွမေျပာတာဟာလည္း တစ္ခုခုကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေျပာေနတာပဲ
ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့က႑အားလံုး အေပၚ
လႊမ္းၿခံဳ အက်ဳိးသက္ေရာက္မယ့္ အဓိပၸါယ္ဆိုတာ ေတြ႕ျမင္ရခဲပါတယ္
တျခား ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ တျခား တားျမစ္မႈေတြ အေပၚ
လႊမ္းျခံဳ အက်ဳိးသက္ေရာက္မယ့္ အေရးႀကီးဘာသာစကားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ 
ဘယ္ေတာ့မွမခြဲခြာဖို႔ အတူတကြအိပ္စက္ဖို႔ ေဟာဒီခဏငယ္ေလးမွာ 
“ေရႏွင့္မၿငိွမ္းသတ္ရ”
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္ဝန္ေတြဟာ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ 
ဘာသာစကားဇာတ္ခံုၾကီး ျဖစ္မွာလား

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  zlkontempo.com
             pemskool.org
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သူ႕အသက္(၂ဝ)ျပည့္ေမြးေန႔မွာ ခါတိုင္းလိုပဲ 
စီစဥ္ထားခဲ့တာေတြက ေနရာမက်ၿမဲ မက် 
အဲဒီေသာၾကာညသာ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုရင္
ဆူသံ ပူသံေတြ၊ ဖုန္းသံေတြ၊
ၿပီး…ခပ္မႈိင္းမႈိင္း ဇာတ္ေကာင္ေတြ၊ လမ္းအခ်က္ျပမီးေတြ၊
ေအးစက္မာေက်ာတဲ့ ပင္လယ္ေလနဲ႔ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးလံုးေတြေပါ့
အံဆြဲတစ္ခုထဲမွာ သိမ္းထားတဲ့ အန႔ံတစ္မ်ိဳးက
ပံုမွန္ေဖာက္သည္ေတြရဲ့ စိတ္အားတက္ၾကြမႈအတြက္…
အဲဒီေဖာက္သည္ၾကီးေတြက သူ႔အလုပ္အတြက္ ဂုဏ္ယူၾကတယ္
သီးသန္႔ေနရာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ဓနရွင္ေတြ အတြက္
ဆိုပါေတာ့ 
ပါတီသြားတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ သဘာဝေျမဩဇာနဲ႔ပဲ ၾကီးထြားလာၾကရတယ္
ဆိုပါေတာ့ 
စားသံုးသူေတြကို နိစၥဓူဝ ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာစြာ သူ ၿပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ရတယ္
ဆိုပါေတာ့ 
တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ဘယ္လိုေန႔မ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို တေလးတစား နားေထာင္ေပးရတယ္
သူ႔ရဲ့ အထူးတာဝန္ကေတာ့ ညစာကို အထြဋ္အျမတ္ေနရာအျဖစ္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရတယ္
အသင့္ျပင္ၿပီးသား ညစာကို အဲဒီေန႔အတြက္ အထူးဟင္းလ်ာနဲ႔တြဲ ရွင္းျပတယ္
(လည္ေခ်ာင္း ထပ္ရွင္းရင္း)
ဆရာ့အတြက္ ညစာပါ
က်သင့္တန္ဖိုး ကပ္ထားတဲ့ အရာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး
ေလထဲမွာပါလာတဲ့ ထိလို႕ကိုင္လို႔မရတဲ့ အစားမ်ိဳးပါ
မ်က္ႏွာကိုပါ ရိုရိုက်ိဳးက်ိဳး ျဖစ္ေနေအာင္ တစ္ခါတည္း ပံုေျပာင္းထားရတယ္
မ်က္ႏွာက်က္စပီကာေတြထဲက သိုသိုသိပ္သိပ္ စီးထြက္လာေနတဲ့ အလင္းစူးစူးထဲ

ေမြးေန႔ရွင္
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နက္ရွိဳင္းတဲ့ ရနံ႔တစ္မ်ိဳးဟာ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ တစိမ့္စိမ့္
ညရဲ့အလင္းမွာ ေမွ်ာ္စင္ရဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းေတြက အေျပာင္လက္ဆံုး တိုက္ခၽြတ္ထားပံုရၿပီး
ဘယ္လိုအရိပ္မည္းမ်ိဳးမွ အဲဒီအေပၚ မထိုးပါေစနဲ႔
အဲဒီခဏငယ္ေလးေတြမွာ ဘာမွ ျပဳျပင္မြမ္းမံစရာမရွိဘူး
မိမိရဲ႕ ဘဝကို မိမိ ဘာမွ ျဖိဳဖ်က္စရာမရွိေတာ့ဘူး
အေတြးေတြက လက္ကနဲ လက္ကနဲ ျဖာက်လာတယ္
လည္ေခ်ာင္းေတြ ေျခာက္ေသြ႔လာတယ္
ေလအေဝွ႔မွာ ျပတင္းမွန္ကို မိုးစက္ေတြ မညီမညာ လာရိုက္တယ္
အခ်ိန္ရဲ့ မညီမညာခုန္ႏႈန္းေတြဟာ သူ႔နားထဲကို လာလာရိုက္ေနတယ္
အခ်ိန္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ က႑တစ္ခုပါ
ဘာမွမရွိေတာ့တဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူဟာ သိသိသာသာၾကီးကို ေပ့ါပါးေနခဲ့ၿပီး
ထူးျခားဆန္းၾကယ္တဲ့ တိမ္စိုင္တစ္ခုေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသလိုမ်ိဳးေတာင္ ခံစားမိတယ္
ေရခဲမုန္႔ဟာ တစ္နာရီတစ္ၾကာ ရြာလိုက္တိတ္လိုက္
တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ သစ္အယ္သီးနဲ႔ မလိုင္အခ်ိဳပြဲ စတာေတြေပါ့
ျပီးတာေတြကို ေမ့ထားလိုက္၊ ေထြးထုတ္လိုက္
သူ႔လည္ေခ်ာင္းကို တိတ္တိတ္ေလး ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ရွင္းလိုက္မိတယ္
ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးလံုးေတြ…
အဲဒီအခိုက္မွာပဲ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းသြားတယ္၊ ႐ုတ္တရက္လဲက်ေသဆံုးသြားတယ္
ျပန္လာမယ္၊ ေနာက္ၾကာရင္ နာရီလည္သလို သူျပန္တက္သြားၿပီး  ျပန္လာမယ္
စိတ္လႈပ္ရွားေနတဲ့အခါေတြမွာ နဖူးထိပ္မွာ ေခၽြးေတြသီးလာရင္းက
သူ႕အသံဟာ အက္အက္သြားေလ့ရွိတယ္
ေလထဲမွာ ေပါေလာေမ်ာေနတဲ့ ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ အရာတစ္ခုခု…
ေမွ်ာ္စင္ဆီက အလင္းေရာင္ေတြဟာ မိုးစက္ေတြၾကားထဲ ထိုးေဖာက္ျဖာထြက္ေနတယ္
အင္မတန္ၾကီးမားတဲ့ မုန္႕ၾကီးတစ္ခုကို မုန္႔ဖုတ္စက္ထဲမွာ မီးေအးေအးနဲ႔ ဖုတ္ေနပံုပါပဲ
လက္ဗလာနဲ႔ေပါ့
ဒ႑ာရီထဲက ၾကင္နာတတ္တဲ့ နတ္သမီးေလးတစ္ပါးလို ဒါက်မရဲ့ ဝတၱရား
ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ထက္ ဘာမွပိုမျဖစ္ႏိုင္ဘူး မဟုတ္လား?

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  Haruki Murakami – Birthday Girl [လမ္းအိုေလး ဘာသာျပန္]
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ကာလာ့ရွ္နိေကာ့ဗ္…ဒိုင္ယာရီ တီထြင္သူ
အသက္ ၆၉ မွပဲ ေသဆုံးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္
သူဟာ အရပ္ရွည္တယ္ ၊ အရည္ထူတယ္
အလုပ္ လုပ္ေနရင္ အခ်ိန္ျပည့္ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း
အျခားဘယ္သူမဆိုနဲ႔ အိပ္ယာထဲမွာ အတူတူပဲဆိုတာ
ျပီးေနာက္မွာ ဟန္ေတာင္ မေဆာင္ခ်င္ပါဘူး
သူ႔ရဲ႕ အေရအတြက္ အေလ်ာ့အတင္းသန္းတစ္ရာရွိေတာ့
သူဟာ မာမာထန္ထန္ပဲ
အခုဆို တစ္ကမာၻလံုးမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လို႔
ကမာၻ႔တိုက္ၾကီးေတြရဲ႕ ေျခစြန္းေခါင္းစြန္းမွာ
ညစာမစားေသာက္ၾကခင္မွာ ဘာပံုေသထင္ျမင္ခ်က္မွမထားဘူး
သူဟာအျခားသူေတြထက္ သာတယ္မွတ္ေနတယ္
အေျခခံပံုစံကေတာ့ သူ႔အသံဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ညႇဥ္းဆဲ

မက္ထ႐ိုေပၚလီတန္ ေအာ္ပရာ
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သူတစ္ပါးကိုလည္းညႇဥ္းဆဲရမွ လိင္အာသာေျပတာမ်ိဳးလိုပဲ
သူ႔မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြကို အပိုင္းပိုင္း အျပတ္ျပတ္ ျဖစ္သြားေစတယ္
အဲဒီတုန္းက ကၽြန္မအသက္ ၁၅ ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္
ကၽြန္မဟာ ညဥ္းတြားတတ္သူလည္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး
သူအခုအထိ အခိုင္အမာေျပာတုန္းပဲ
ကၽြန္မကို ဂ႐ုစိုက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ထြင္ခဲ့တာဟာ အေဖနဲ႔ အေမကို ကာကြယ္ဖို႔
အခ်ိဳ႕ေျပာတာကေတာ့ မီခါအီးလ္ဟာ ေကြးလိုက္႐ံုပါပဲတဲ့
ကၽြန္မ အခိုင္အမာယံုၾကည္တာက အဲဒါထက္ မာေသးတယ္
ဖက္ဒေရးရွင္းဟာ ဘယ္သူမဆိုနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားတယ္
ကၽြန္မကို သတိမထားမိခဲ့ဘူး စိတ္လည္း မဝင္စားခဲ့ဘူး
ကၽြန္မဟာ –– ေယာက္်ား ၊ မိန္းမ ၊ အျခား ၊ သူမ်ား
ရရွိခဲ့တဲ့ လက္ေဆာင္ကို နားမလည္တာေတြရွိတယ္
သို႔ေပမယ့္ ပိုေကာင္းေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႔ရေနျပီ
ညလံုးေပါက္စတိုးဆိုင္က ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္ အားကိုးရတယ္
ျပီး . . . ေစ်းေပါတယ္
ကိုယ္လံုးၾကီးၾကီးဆိုတဲ့ စကားလံုးက သူ႔အလုပ္သူလုပ္တယ္ 
ငါးကန္ထဲက ငါးေတြလို မနက္အထိ မအိပ္ပဲ လုပ္တယ္ ဆက္လုပ္တယ္
မီးေတြ ထိန္ထိန္လင္းလို႔ ေရေမွာ္ေတြၾကားေနထိုင္လို႔
ကမာၻၾကီးရဲ႕ ဟိုဘက္မွာ မက္ေမာဘြယ္ရာ အညႇိဳ႕ဓါတ္တစ္မ်ိဳးတိုးလို႔
ဒါေတြဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္
တရားမွ်တမႈဟာ သပ္ရပ္တဲ့ သံေခ်ာင္းပဲ
ယင္းရဲ႕ ရွိျခင္းဟာ ထုတ္ေဖၚေျပာစရာမလိုတဲ့ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးပဲ
၁၃ ႏွစ္အရြယ္ေလးေတြလည္း အဆင္ေျပတယ္
ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုလက္ေတြ႕ေဖၚေဆာင္လဲေတာ့ မသိဘူး
AK – 47 တစ္လက္ဟာ ကဗ်ာလည္းျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကတယ္
အဲသလိုမဟုတ္ပဲ အျခားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ရင္လည္းျဖစ္မွာေပါ့
အတိုခ်ံဳ႕ေျပာရရင္ ဆက္ျပီးဟန္မေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပဲ အိပ္…ေမာ…က်…

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  zlkontempo.com မွ Elena ႏွင့္ AK-47 ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ကို intertextualize လုပ္ပါသည္။
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ျပတင္းေပါက္ ျဖစ္ျဖစ္၊ အခန္း ျဖစ္ျဖစ္၊ လုံးခ်င္း တစ္ခုခု ျဖစ္ျဖစ္…
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အစားထုိးဖို႔ ျဖစ္ျဖစ္…
(အ)စမ္းသပ္(ခံ)စရာမဟုတ္ေတာ့
ခ်စ္ျခင္းတရား၊ စားဝတ္ေနေရး၊ မိသားစုပန္းခင္း…
ဒီ မေမ့ဘူး ေတြထဲ အခ်ိန္ျပည့္ရင္ခုန္မိရင္း
အေမွာင္ တဖြဲဖြဲကေန ရယ္သံ ေသးေသးေလးေတြအျဖစ္ 
တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္း၊ တစ္စ မဟုတ္ တစ္စ
ကဗ်ာအသားဟာ သဲကႏၲာရကုိ တစ္ဟုန္ထုိးျဖတ္ေနတယ္
သံသရာအဖူးေပၚ လိပ္ျပာေတြေဝပံုကအစ
စတီရီယို သုညေတြက 
ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ခဲ့ရာအေပၚ 
ဝတၱရားမေက်မနပ္နဲ႔ 
သူ ငါ မကြဲမျပားနဲ႔
ေရာင္ျပန္ဟပ္ယုိယြင္းေနတဲ့ ေကာင္းကင္ကို ဘယ္သူကယ္မွာလဲ 
ရွိေနျခင္းဟာ မရွိေနျခင္းလား
မဟုတ္လားပဲ ဟုတ္လားလား
ဆာေလာင္မႈဆိုတာ အစစ္လား
ေမးခြန္းမွာ ဘာအသားျပည့္ဝမႈမွ မရွိဘူးဆုိတာ
အႏုပညာထဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ
ခုန္ခုန္ခ်ေနရ
ခ်ိန္တြယ္ၾကည့္ၾကည့္ေနရ
မျပည့္ေသးတဲ့ စည္းကမ္းထဲ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ ေကာ္ကပ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္သားႀကီး
ေပါင္းပင္ ထူထပ္တဲ့ ဧရာမ သုိေလွာင္႐ုံတစ္ဝုိက္
ျပင္ပေစခိုင္းခ်က္အရ၊ ဘာသာစကားနဲ႔ ညြတ္တဲ့အာ႐ံုအရ၊ အတြင္းဆႏၵျဖင့္ ျပဳလုပ္လိုျခင္းအရ…
လုပ္အားနဲ႔ တန္ဖိုးေလးကို နားလည္ရင္ မတိက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြက 
ျပည့္ဝ အမႈိက္ပုံေတြလုိ…ဟုိး…မုိးကုတ္စက္ဝုိင္းတန္းအထိ ပြတ္ျခစ္ေဆာင့္ထြက္လာပါမယ္
က်န္တာကေတာ့ ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔မဆိုင္တဲ့ အျခားကိစၥေတြ။   

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။  ေဇယ်ာလင္းႏွင့္ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ကို intertextualize လုပ္ၾကည့္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။

အကုသိုလ္ေျမႀကီးက 
သူ႔ကိုယ္ပိုင္အသီးေတြနဲ႔ ညြတ္ဖီးေလးလံ
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ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ရဲ႕ တိမ္ေတြလို မီးခိုးလံုးေတြ 
ၾကည့္ေနရင္း  ကားေတြကို ဖံုးသြားလိုက္ ၊ လြင့္သြားလိုက္ 
ပံုမွန္အျဖစ္အပ်က္လိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္ေတြ 
တရား နဲ႔ ဓမၼဟာ အခ်င္းခ်င္းစကားမပ်က္ 
လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ရင္း
ေတာ္ၿပီ..ျပန္မလာေတာ့ဘူးဆုိၿပီး 
ျပီးပါျပီ 
ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြကို ဟုိဖတ္ဒီဖတ္နဲ႔
ရသေျမာက္ျခင္းနဲ႔ အညွီေဟာက္ဆန္ျခင္းၾကားက ႏိုင္ငံေတာ္
စည္းဟာ ပါးပါးေလးပဲ
ဘတ္စ္ကားစီးရင္း  မီးခိုးလံုးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ 
ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ေရာက္တဲ့ၿမိဳ႕တိုင္းမွာ
ေသာက္ေရအုိးႀကီးေတြ ၊ ရႈခင္းေတြ ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြ ၊ စာအုပ္ေတြ
တအိအိတုန္ေနတဲ့ အရသာခံတင္သားေတြ ၊ သီအုိရီေတြ
အခ်စ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ လက္သည္းနဲ႔ဆိတ္ထားတဲ့ပုံေလးေတြ
ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/ ျပည္မ သုတ/ ရသ အၾကည့္ေတြ
ေတာင္တန္းေတြ ၾကားမွာ ေစာင္းေျမာင္းရတာေတြ
တစိမ့္စိမ့္ မ်က္လုံးေလးေတြပိတ္သြားတတ္တဲ့ အရသာေတြ
သိရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကုိယ္ေပၚ စိတ္ နဲ႔ မွန္းတင္ၾကည့္ရင္း 
ေရတြင္းအုိႀကီးကို အားလုံးပါဝင္ဆင္ႏႊဲလုိၾကသည္ေပါ့

က်င္ငယ္န႔ံ ဟာ လက္ဖမိုးတြင္ရွိေနဆဲ
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အဲလုိ စုၿပံဳေျပးသြားတဲ့ အုပ္စုေတြထဲ မပါဘူးဆုိတဲ့အသိနဲ႔ 
ငါတုိ႔ ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းေတြ တြန္႔လုိ႔ ေကြးလုိ႔ ေခါက္လုိ႔
အေတြ႔အၾကံဳ႕ရင့္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္စုထဲမွာ 
အိမ္နဲ႔အဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့ အားလပ္ခ်ိန္ေတြ 
ပံုမွန္အျဖစ္အပ်က္လိုပဲ စီးကရက္မီးခုိးထဲ ေမ်ာလုိ႔
ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေစခဲ့တယ္ဆုိတာ 
ေခါင္းေလာင္းထုိးႏွက္မႈ အတြက္ ဆည္းဆာခ်ိန္
ၾကမၼာ တလူလူလြင့္ေနေသာ မီးခုိးစမ်ား 
လက္နက္မကိုင္ပဲ လက္ပန္း က်ေနတဲ့
ေျခညွပ္ဖိနပ္နဲ႔ ေျခကုန္ သြားလာေနတဲ့ 
အသီးသီးဟာ 
ဓာတ္ပုံေတြရဲ႕ေနာက္ေက်ာမွာ
ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ ေတာင့္တမႈေတြ ၊ ဆာေလာင္မႈေတြ နဲ႔ေပါ့
ဒုကၡဆုိတာကလည္း ေပးဖို႔ထက္ ယူဖို႔သာ ရွိတာမ်ိဳး
ပန္းျခံေသးေသးေလးတစ္ခု ၊ ဝီစကီတစ္ပုလင္း
ပုလင္းထဲ မုိးေတြတဖြဲဖြဲ
ေက်ာကုိ သပ္ေပးေနစဥ္ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ 
ထုံးျဖဴျဖဴေစတီေလးေတြ ၊ ခေရပြင့္ေျခာက္ေတြ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တစ္ရြာဝင္ တစ္ရြာထြက္ ေလွ်ာက္သြားရင္း ပန္းခူးရတာမ်ိဳး
အျမစ္မပါေစနဲ႔ 
ျမစ္ျပင္္ကုိ လေရာင္တံတားနဲ႔ ကုိယ့္ရုပ္ကုိယ္ျပန္ဖမ္းဖို႔
အကိုင္အတြယ္ မတတ္ရင္ က်ကြဲတတ္တဲ့ အေပၚေအာက္ လႊမ္းမိုးဖိစီးမႈ နည္းမ်ိဳးစံု 
တကယ္လုိ႔ ရုပ္ရွင္ဆုိရင္ေတာ့ 
အခုလုိညခင္းကေလးထဲ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့
သစ္ပင္သစ္သစ္ေတြနဲ႔ ေအးျမစုိျပည္

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။   zlkontempo.com
 openmindblog.info [ေရးသူ-လူဆန္း ၏ လာျပန္ဘီလားလို႔ ေနာက္မျပာေတာ့ပါဘူး]
 news-eleven.com
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သူလိုကိုယ္လိုေတြထဲမွာ သာမန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ေနထိုင္ဖို႔ အသည္းတုန္အူတုန္ ၾကိဳးစားမိဖူးလား။ 
တစ္ေယာက္တည္း ေတြေဝမႈတစ္ခုခုအေပၚ ကိုယ္စားျပဳျပီးသားျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္မႈမွ်သာဆိုတာ ခႏၶာက 
ေတာင္းဆိုတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုလား။  ရွင္သန္ေရးအတြက္သဘာဝအက်ဆံုး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုတာ ကိုယ့္လိပ္ျပာကို 
ကိုယ္ျပန္မျမင္ရတဲ့ အျဖစ္ပါ။  အဓိကဝင္ေငြရေပါက္ႀကီး ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး အဓိကထားရင္း အလင္းနဲ႔အေမွာင္ 
ဒြန္တြဲေနသလို အထီးက်န္ေနတဲ့ ေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္မႈ အနည္းငယ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘဝဆိုတာ အမ်ိဳးအစား
ခြဲျပဖို႔ခက္တဲ့ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေျခာက္ေျခာက္ကပ္ကပ္ အျပံဳးတစ္ခ်က္ဆိုတာ သိရွိခံစား လာႏိုင္တယ္။

ေဂၚဇီလာ
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ကၽြန္မ ယာဥ္ေၾကာေတြ ဘယ္ေတာ့ စိမ္းလာမွာလဲ။  ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတာ ယဥ္ေက်းတဲ့သူေတြပဲ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ 
ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုလို႔ ရွင္တို႔ထင္မိဖူးလား။  တစ္မ်ိဳး နဲ႔ တစ္ဘာသာ ဆိုေတာ့ ပါမစ္ေတြ ထြက္ဖို႔အခ်ိန္က်လာအၿပီး 
တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းဝယ္ယူမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေစဖို႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ခြဲတမ္းအျပင္ အေဝးကို အျပင္ကို 
တျခားတစ္ဖက္ဖက္ကို မိမိခႏၶာေပၚ က်ားမအသက္အရြယ္မေရြးဟု ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုသည္မွာ မင္းေလးက 
ဘဝအဓိပၸါယ္လား။ ထိုေတာအတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာျမဲ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏုိင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ားကို 
ျဖတ္သန္းေျပာင္းေရႊ႕မသြားပါနဲ႔လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ မလာနဲ႔လို႔လည္း ေျပာလို႔မရဘူး။ လိႈင္းသစ္ေတြနဲ႔အတူ 
အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနေသာ အားလပ္ရက္မွာ သူ႔ကိုယ္သူ ေမာင္းထြက္သြားတယ္။ ဘယ္သူ႔ဆီကို 
ေရာက္ရွိမွန္း သတင္းမၾကား။ မရယ္စရာမွန္းသိရက္နဲ႔ပဲ စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ သိပ္ဂရုမထားမိဘူး။ 
သူ႕ ကမၻာ့အေျခအေနနဲ႔သူ အသက္ရွင္လ်က္ဝယ္ယူတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားၿပီဟု ေျပာၾကေတာ့မွပဲ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒိုင္ယာရီေဟာင္းေလးဘာေလး ျပန္ဖတ္ၿပီး ျပန္အမွတ္ရတယ္။ မိသားစုအတြက္ စီးပြားရွာေဖြလိုမႈမွာ 
ေနာင္တမရပါဘူးဆိုတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ျဖတ္လိုက္ရသလို အထိနာ အနာေဖးကြာတာလည္း 
သတိထားမိတယ္။ အဓိပၸါယ္ေတြမ်ားတာကေတာ့ အံ့ၾသသြားေစခ်င္တဲ့၊ လွလွပပ အေႏွာက္အယွက္ေပးရံု 
စိန္ေခၚရံုသက္သက္မဟုတ္တဲ့၊ သိမႈကို ေဖါက္ျပန္ေစတဲ့၊ ေမးခြန္းထုတ္ေေစတဲ့၊ လက္ရွိအေၿခအေနထဲမွာလည္း 
အိပ္ကပ္ထဲ တစ္ၿပားတစ္ခ်ပ္မွ ပါမလာေတာ့တဲ့၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဆႏၵေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပည့္အဝ 
ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ခဲ့တဲ့  (ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ) ကြက္လပ္ကေလးေတြပါပဲ။  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အားလံုးကို 
ျပက္ျပက္ထင္ထင္ေမ့ေနခဲ့တာ ၾကာပါျပီ။ ေျပာင္းလႊဲမလားဆိုတာေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္လိုေျပာင္းမ်ိဳး လႊဲမလဲ? 
မရေတာ့ဘူးတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတာ ဘာမွေကာင္းတာမဟုတ္ေတာ့ သစ္ရြက္ေတြေၾကြသံၾကားရင္ေတာင္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စိတ္ဒံုးဒံုးခ်လို႔။  ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ခုိေတြကို အစားေကြၽးခ်င္ျပီး ရက္စြဲမ်ား 
ေန႔မွညသို႔ကူးေျပာင္းရန္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဘဝစာေမးပြဲမ်ားစြာ…။ 
ေရၾကည္ရာျမက္ႏု  

၁) အိပ္ 
၂) စား 
၃) ကာမ
ယံုမွားသံသယေတြေဝေမွာက္မွားေမာဟမ်ားနဲ႔ ယူနီဗာဆယ္အဓိပၸါယ္မ်ားကို ျမိဳ႕ထဲဝင္လာခြင့္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ 
ဟန္ေဆာင္ အစမ္းေရႊ႕ေျပာင္းခ်က္ေတြကို ဘာလို႔ နင္ တန္ဖိုးထားခ်င္ေနရတာလဲ? ကုိယ့္ကိုယ္ကိုပဲ တန္ဖိုးထားစမ္းပါ။ 
ၾကားရ ျမင္ရတဲ့အတိုင္း ႀကံဳရေတြ႕ရတဲ့အတိုင္း မွတ္မွတ္ရရ အေျခအေနေတြမွာ နာမည္ကိုသိေနျပီး နာမည္ေတာင္ 
မသိဘူး။ သူကကၽြန္ေတာ့္ တေယာကုိ တေယာမွန္းမသိေတာ့ အိမ္မက္လို အသံလည္းရွိခ်င္မွ ရွိေနမယ္။ 
ညည္းတြားသံဟာ ေဖ်ာ့ေတာ့လြန္းတာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။  ကၽြန္မ ၾကံဳရာအစကို ဆြဲထုတ္လိုက္တာပါ။ ဘိုးတံနဲ႔ 
ႏႈတ္ခမ္းမ်ား…။ အရာရာဟာ ေျပာင္းလဲသြားေစႏ္ိုင္ပါတယ္။
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ေခတ္ရဲ႕ တစ္ေနရာရာမွာ အခ်ိန္နဲ႕အမွ်ေျပာင္းလဲမႈေတြ…။ မေျဖခင္စာေမးပြဲမ်ားထက္ မေမြးဖြားလာေသးတဲ့ 
ရင္ေသြးမ်ား ဆက္လက္၍ အရာခပ္သိမ္း လႊမ္းမိုးထားေသာ ဆက္လက္၍ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ အတြက္ အစြန္းအထင္းမရွိ 
ျဖဴဆုတ္ေဖြးကြက္ေနတုန္း ဆက္လက္၍ အေရးႀကီးသည့္ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကရသည့္ 
ဆက္လက္၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမမွ်တမႈ၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ခလစာကြဲျပားမႈ၊ ဆက္လက္၍ အျဖစ္အပ်က္ကို 
ဇင္လို႔ေျပာရင္ ဇင္မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ဆက္လက္၍ အရွိအတိုင္းရိုက္ထားတဲ့ ကံဇာတ္ဆရာအလိုေတာ္အရ 
ဆက္လက္၍ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္ေျပာမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖန႔္ခ်ိျခင္းျပဳလွ်င္ 
ဆက္လက္၍ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ မခင္ေမဟာ ဆက္လက္၍ ခါးေသးရင္ခ်ီ ဆက္လက္၍  ပိုင္ႏိုင္ေသသပ္မႈရွိ 
ဆက္လက္၍ ငိုစရာရိွငို၊ ရယ္စရာရွိရယ္။ ဝါယာၾကိဳးေတြ အျပစ္ေျပာစရာမရွိဘူး။ ဆက္လက္၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး 
ရွိေနလိမ့္မယ္။ အရြယ္ေရာက္လာေပမယ့္ မ်က္စိထဲသတိလစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားေတြ ဆက္လက္၍ 
အျပင္ကရႈခင္းေတြကို ၾကည့္ေနရင္း မေမွ်ာ္လင့္တာေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ေနာက္ဆံုး ရိုးသားပါ။ ရိုးဂုဏ္တစ္ရပ္မွာ 
ပံုရိပ္ေတြ (ဆက္လက္၍) ဆူပြက္ေနတာမွာလည္း ဟာကြက္မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဘယ္ေနရာကမဆို တစ္ႏႇစ္တစ္တန္းေတာ့ 
ေအာင္ဖို႔လိုတယ္ ဒိုမိုဒီဒိုဗို။ အဲဒီခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လေပၚ ဘယ္လိုသြားရမလဲ မသိခဲ့ေသးဘူး။ 
ေအဒင္ကို ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီးေနာက္ မီးခိုးလံုးမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနၿပီး ဆက္လက္၍ ေျပာရလြယ္သေလာက္ 
မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ေသခ်ာမႈ ဆိုတဲ့စကားကို ေမ့လုိက္မယ္ မဟုတ္လား။ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ 
မင္းငါ့ကို မွတ္မိေသးလားဆိုေတာ့ သူ႕အတြက္သူစိမ္းလိုပဲ ျဖစ္ေနမွာ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲလိုပဲ (ဆက္လက္၍) 
ခံစားမိတယ္။ သူ(မ)လည္း ဝင္ေရာက္ခံစားႏိုင္မွာပါ။ ဒဏ္ရာေတြဟာ အတိမ္အနက္မတူတာကလြဲရင္ 
ဆက္လက္၍ ဒါေလးကိုပဲ မွီခိုအားထားေနရတာ။ အခုလို ေန႔တုိင္း ဆက္လက္၍ အမ်ားျပည္သူတို႔ျမင္
သာေအာင္ျပျခင္း၊ နာက်င္မႈဆီ စၿမံဳျပန္ရရင္ ေလာေလာဆယ္ မရယ္ႏိုင္ေသးေတာ့ အရင္ပံုစံအတိုင္းပဲတဲ့။ 
မၾကာေတာ႔ပါဘူး။ တစ္စစီျပိဳကြဲခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေရာက္လာလိမ္႔မယ္။ (ဆက္လက္၍) သြားလုိက္ၾကရေအာင္ေလ။ 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမလိုပါဘူး။ အျဖဴေရာင္ဆိုရင္ အမည္းစက္တင္ေပးခ်င္တ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အဲဒီတုန္းက 
ေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ကြန္တုိမ်ဥ္းေတြကို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ဝိုင္ဖိုင္စနစ္၊ မ်က္ႏွာျပင္လႈပ္ရွားမႈအာ႐ံုခံစနစ္
နဲ႔ ထိေတြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္မ်ား၊ ဆက္လက္၍ စံပယ္ရံုေတြေရာ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္  Next Genera-
tion (ဆက္လက္၍) Portable ဟု ကုတ္အမည္ေပးထားေသာ ညစဥ္ညတိုင္းသံုး ေဂဟစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ 
မက္မံုပန္းကလြဲလို႔ ဆက္လက္၍ အၿမင့္ေပဘယ္ေလာက္မွာစၿပီး ဇာတ္ေပါင္းဖို႔အတြက္ ဖုန္ထူျမဲထူလ်က္ 
အမိဘုရားသခင္မ၊ ဆက္လက္၍ သူႏွင့္တူေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ သူတစ္ပါးကို အျပင္းအထန္နာက်င္ေစေသာ 
ေခါင္းေလာင္းထိုးရယ္သံ၊ ဆက္လက္၍ သက္တမ္းၾကာလာေလေလ စူပါ(ဝိုး)မင္းလိုလို၊  
ဘာမဟုတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္လို ရိုးသားႀကိဳးစား (ဆက္လက္၍) နယ္လွည့္အလွဴခံ။ ငါတို႔ကဘာလဲ? ႏႈတ္ခမ္းဝမွာ 
အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအရ ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္၍ အတုအေယာင္ႏွင့္ 
ဆင္တူယိုးမွားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း တျခားစီျပီး အျမဲတမ္း ခြဲစိပ္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတာ ပီပီျပင္ျပင္ခံစားရတာေတာင္
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ေန႔တိုင္းေသာက္ရတဲ့ ေဆးဆိုရင္ ေရေျမျခားၿပီး ေဝးကြာခဲြခြာေနရသူမ်ားအတြက္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ 
ဆက္လက္၍ ရွာေဖြမေတြ႔ရွိလည္း  မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဆက္လက္၍ အားလုံးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ 
လုပ္အား လံုးေနပါတယ္။  ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္မႈက သူ႕အျပစ္ကိုယ့္အျပစ္ 
လက္ညွိဳးထိုးႏုိင္ေသာ စစ္မွန္ေသာသဘာဝတရားထဲမွာ။ ဆက္လက္၍ မရိွတာေတြကို ေရတြက္တဲ႔အခါတိုင္း 
ဘာမွသိပ္ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳး မရွိသလိုပါပဲ။ ဘဝကို ေျဖေလ်ာ့ၾကည့္ဖို႕ ေကာင္းကင္ကို ေမာ႔ၾကည့္လုိက္တာ  
စင္စစ္အားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား၌ မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္မ်ား အလို႔ငွာ ျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္လုပ္လွ်င္ 
သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ရွိထားလွ်င္ ဆက္လက္၍ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကိုျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းလွ်င္ 
သို႔တည္းမဟုတ္ အားထုတ္လွ်င္။ ဆိုရမယ္သာဆိုတယ္ ခဏျပန္သြားၾကည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတာ့ ေပၚမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ျပန္လို႕မွ မရေတာ့တာ။ သိပ္အေဝးၾကီးကို မသြားခ်င္ဘူး။ ဆက္လက္၍ တို႕ေတြ႔ဆုံခ်င္တယ္။ ျမန္ျမန္လုပ္ႏိုင္သမွ် 
မွားယြင္းမႈကိုလည္း လက္စ္စဘီယံေတြလို ေဂးေတြလို ဆက္လက္၍ ထူးျခားလကၡဏာရွိသူေတြလို 
လြဲမွားေဖါက္ျပန္ေနသူလား? လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ မနက္ျဖန္က ဘယ္ေလာက္ေသခ်ာသလဲ။ ျပန္ၿပီး 
(ဆက္လက္၍) အဆိုမွန္ သူနဲ႕ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွမဟုတ္ဘူး။ ဘာစကားေျပာရမလဲ။ ဘယ္သူေျပာလဲဆိုေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ကန္႕သတ္ခံလိုက္ရတာကို ဘာလို႕ေၾကကြဲေနမွာလဲ။  ျပန္လည္ 
ဆက္လက္၍ ေသာင္းက်န္းလာၿပီးေနာက္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းႏႈန္းအရသာဆို ညေရးညတာခက္တဲ့ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈပဲ။ 
႐ုပ္စြမ္းအင္ေလာင္စာမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီး လကား ေအးစက္ေတာင့္တင္းလာၿပီး ဆက္လက္၍ 
အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ (သြယ္ဝိုက္) ပတ္သက္၍ ေပါက္ျပဲျမဲ ေပါက္ျပဲလ်က္ ဆက္လက္၍ သူမအား 
မႈန္မႈိင္းသိပ္သည္းေနတဲ့လူသားဆန္မႈတစ္ခုေပးအပ္ရင္း ဆက္လက္၍ ကၽြန္မက ရွင့္အတြက္ မလုိအပ္ပဲ 
ပုိမုိဝန္ေလးေစတယ္ဆိုလည္း မေလ့က်က္လုိက္ရတဲ့ သင္ခန္းစာလုိ၊ မေလ့က်င့္လိုက္ရတဲ့ ေဘာလံုးကြင္းလို။ 
ဒါဟာေရေႏြးပူျဖင့္ေလာင္းျခင္း၊ တေပါက္ေပါက္က်ေနတဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေကာင္းေမြမ်ား ဆက္လက္၍။ 
အေၾကာင္းအရာထပ္မေျပာခင္ အက်ိဳးအရာထပ္မေျပာခင္ အနာဂတ္ ေရရာေသခ်ာမႈမရႇိျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ 
အျခားေသာဖိအားမ်ား၊ အရသာမ်က္ႏွာျပင္ အဆီေဝ့တက္လာျခင္း၊ ဆက္လက္၍ လူမႈပိုက္ကြန္ လိမ္ေကြးျပထားရံု 
ပရိသတ္အႀကိဳက္ဆံုး ေႏြရာသီကအပူဆံုးဆိုတာ မေသခ်ာမႈေတြဆီ ျပန္ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ျဖစ္တည္မႈကို 
ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုၾကည္ရမလဲဆိုတာကို စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။ ဆက္လက္၍ ပိုပိုနီးကပ္လာျပီး 
ျပန္ျပန္ေဝးသြားၾကတယ္။ သိပ္ေတာ့ အပန္းၾကီးခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္မႈရွိေစတဲ့ လိုအင္ဆႏၵ၊ 
အာသီသေတြက ရႈပ္ေထြးလာတယ္။ ဆုတ္ကပ္မွာ (ဆက္လက္၍) ပိုေပ်ာ္လာတယ္။ (သူထင္ထားတာ (ဆက္လက္၍) 
မွားျပန္ပါတယ္) တကယ္တမ္းေပ်ာ္ေနတဲ့သူေတြေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ အားလပ္ရက္ပန္းျခံေလးထဲမွာပဲ 
(ဆက္လက္၍) ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ဖို႕ရာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ သူက ငါဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ဖို႔ေတာ့ 
အေျခခံ သေဘာတရား တစ္ခုရွိတယ္။ သဲ့ခနဲၾကားရံုျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွမပါလာတဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ 
ေမြးဖြားလာကတည္းက လူတိုင္းမွာ ကုိယ္ခံစြမ္းအားေတြ ျမင့္မားေနဖို႔၊ ျပည့္ဝေနဖို႔ လိုတယ္။ ဆက္လက္၍ 
ပလက္ေဖာင္းေပၚကႂကြက္မ်ားလို ငါတုိ႔ဟာႀကီးျပင္းလာခ်ိန္မွာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ေတာင္ လိုသလိုပံုမသြင္းႏိုင္တာ
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ဝမ္းသာေပးရမလား၊ ဝမ္းနည္းေပးရမလား မေဝခြဲတတ္ဘူး။ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိတဲ့့ဘဝမွာ ကၽြန္ေတာ္(မ)
လည္း ဆက္လက္၍ ဆက္လက္၍ ဆက္လက္၍ ဆက္လက္၍ အင္းလုပ္၊ အဲလုပ္ပဲ ဆက္လက္ ဆက္လက္ ဆက္လက္ 
ဆက္လက္ ေနလိုက္တယ္။ မွတ္မိေနတဲ့ ငယ္ငယ္တုန္းကအေၾကာင္းေတြ ကုန္သေလာက္ရွိသြားတာနဲ႕ အရင္လို 
ဆက္လက္၍ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တိတ္ဆိတ္မႈဟာ စိတ္ရဲ႕အနက္အရွိဳင္းဆံုးမွာ။ အဓိပၸါယ္ေျပာင္းသြားတာလား? 
ဆက္လက္၍ ပကာသန(ဇာတ္ပ်က္)ေတြကေတာ့ ဘယ္လိုခံစားလို႕ရမွာလဲ? ဘယ္သူက ဒီေၾကာင္ေတြအတြက္ 
အကုန္အက်ခံမလဲဆုိတာလည္း စဥ္းစားရမယ္။ ကိုယ္ယံုၾကည္ထားတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ေခတ္သစ္႐ူးသြပ္
မႈပံုစံတစ္မ်ဳိးလို ဆက္လက္၍ ထိုမွ ဤမွ တဖန္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ငံု႔ၾကည့္ေနခ်င္ရံုေလး သို႔တည္းမဟုတ္ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကားမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတဲ့ ကိုယ္စီ ရွိႏိုင္တာခ်င္းလည္း အတူတူထင္ရသူအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္လက္၍ ေပါင္းသင္းအဆင္မေျပတာေတြ ႀကံဳရေသးတာ၊ ထို႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ 
ျဖတ္ဆက္ကပ္ညႇပ္လုပ္ကာ ကိုယ္ဘာေကာင္လဲ လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲေနတတ္ေသးတဲ့ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာမ်ား၊ 
နားမလည္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သကၠရာဇ္ေတြမွာ အဆိပ္တမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနသလား? အသားအရည္က ဝင္းအိဆန္းျပား 
လက္  လက္ခ်င္း၊ ႏႈတ္ခမ္း ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ဆက္စ္ဆက္ထားျပီး ဆက္လက္၍ ပန္းပြင့္ ႏုႏုဖတ္ဖတ္ေလးေတြ၊ 
ဒုကၡေတြအေပၚ လူျမင္မွာစုိးတာနဲ႕ ေလညွင္းကေလးမ်ား ဓါးသြားလုိ ရင္မွေက်ာ ထုတ္ခ်င္းခတ္သြားလာရင္း 
ဆက္လက္၍ သဲထဲမ်က္စိျမဳပ္ခဲ့ၾကတာ၊ နာက်င္မႈကေတာ့ တစက္စက္ စီးထြက္ေနတာေပါ့။ 
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ေယာက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု မည္သည့္အရာမွ် အညႊန္႔မပါရင္ ဆက္လက္၍ 
ကြၽန္မေယာက်္ားဟာ ႀကီးငယ္မေရြး ေရနံတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာခ်င္း စြန္႔စြန္႔စားစား စားလည္းရူး 
ဆက္လက္၍ ဘာအဓိပၸါယ္မွ ဆက္လက္၍ မရွိဘူးခ်ည္းပဲလား ဆက္လက္၍ အခြင့္ေရးေလးရဖို႔ နာတာဟာ 
နာတာပဲေပါ႔။ သိပ္ေတာ့နားလည္ပံုမေပၚဘူး။ ဆက္လက္၍ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ သူနဲ႕ စကားေျပာရတာ 
နည္းနည္းေတာ့ ရယ္စရာေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုမရယ္နဲ႔ဦး။ 

သိုးထိန္း (အႏၲိမ)
စာကိုး။ ။    (ေရွ႕ပိုင္း/အေဟာင္း)ကဗ်ာမ်ား
    equalsignpoetryetics.com
    pemskool.org
    openmindblog.info
    ghost-cafe.blogspot.com
    kanyan.wordpress.com
    lanolay.wordpress.com
    lunnsetnoemyat.wordpress.com
    F.E.P.B 1&2
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ေဟာဒီေပါင္တံရွည္မေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေမွာင္မိုက္လမ္းၾကားကေလးေတြဟာ
ညစ္ေပစြန္းထင္းျခင္းကေန ႀကီးထြားလာၾကၿပီး
ခက္ခက္ခဲခဲ သင္ယူစရာမလိုတဲ့ အရာတစ္ခုအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာၾကတယ္
အနာဂါတ္နဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့ၾကားကပဲ
အဲဒီလမ္းၾကိဳလမ္းၾကားေတြဟာ အယူအဆတစ္ခုခုကို စစ္ယူ၊ ငင္ယူ၊ ငွဲ႔ယူ၊ ျပဳျပင္လိုက္တာ
လူသားဟာ စိုးထိတ္စိတ္ ဥပမာအားျဖင့္
ဒါလည္း ဒါဟာ အမ်ားဆိုင္ထဲက ဆြဲယူမႈတစ္ခု မဟုတ္လား
ဒီလမ္းၾကိဳလမ္းၾကားေတြေပၚ ရွင္သန္ဆြဲငင္အူျမဴးေနၾကတာက
ေျမႀကီးရဲ႕ အတြင္းသားကမ္းပါးတစ္ခုက ပဲ့ကိုင္လိႈက္စားမိတဲ့အထိ
ၿပီးေတာ့ လွည့္စားမႈနဲ႔ ေ႔ရွခရီးရဲ႕
ၾကိဳးၾကားေတြနဲ႔ အဖ်ားရႉးသြားတဲ့ ရြက္ႏုေတြဆီ
ေနာက္ကၽြမ္းထိုးထြက္သြားခဲ့တာပ
ေအးစက္အက္ကြဲ စိမ့္က်ယိုစီးလို႔
ေနာက္ဆံုး အဲ့ဒီ သဝန္တိုတုတ္မႈဟာ
အရာရာကို ခြင့္လႊတ္ျပသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္လို မိတ္ကပ္လိမ္းၿပီးတဲ့အထိ
အဲဒီအခ်ိန္မွာ နာမ္စားတစ္ခုနဲ႔
နာမ္စားတစ္ခုက ထိရွလို႔မရေတာ့သလို က်န္ရစ္လို႔
မြန္းတည့္မႈရဲ႕ ဒီဂရီဟာ လြင္တီးေခါင္လို ခံစားခ်က္မ်ိဳး
ဒါကို အခ်က္ေပးဥၾသသံအျဖစ္ကေန သင္ၾကားမႈအျဖစ္

ေနရာတကာဟာ သူ႔ပတ္လမ္းအတိုင္း
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သူမ်ားေတြကေတာ့ မလုပ္ဝံ့ မခံသာ စားရင္းရဲ႕ အေၾကြးဘက္
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သင္ဟာ အရာခပ္သိမ္းရဲ႕ အစီအစဥ္ကို မက်မန လ်စ္လွ်ဴရႈရန္လိုေၾကာင္း
အစီအစဥ္အရကေတာ့ 
ၿမိဳ႕ေခါင္ေခါင္ထဲ သင္ဟာ ထိုးထြင္းရွင္သန္ၾကည့္ဖို႔
သို႔တည္း ေတာစြယ္ေငါေငါထဲ မတ္မတ္ရပ္ႏုိင္ဖို႔
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ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္ဟာ အခုေရာက္ရွိလာပါၿပီ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထက္ ကဗ်ာေရးကဗ်ာတာစီမံခ်က္ဆိုတာ
အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေနမွာေတာင္
ေပါင္တံရွည္မေတြ ဟပ္ထိုးရယ္ၾကရံုေလာက္သာပဲ မဟုတ္လား
သင္ဟာ အဲ့ဒီလို ေပ်ာ္ရႊင္တတ္မယ္ဆိုတာကို သိၿပီးသားဆိုတာ
သင့္ယုတၱိေဗဒထဲ ဘယ္ရာသီဥတုမွ လွည့္စားမရသလိုပဲေပါ့
တလွည့္စီ ေမွာင္လိုက္ လင္းလိုက္
လမ္းၾကားေတြဟာ ဖာသိဖာသာ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ ၾကည့္ရင္
တစ္ခုခုကေန တစ္ေယာက္ေယာက္ျဖစ္ေစႏိုင္သလို
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၄င္းတို႔ နားမလည္မႈအေပၚေနေရာင္ဟာ အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာ
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