


 

 

 

 

ကဗ်ာဟူသည္ ႏွလုံးသားမွ ခံစားခ်က္ကုိ ပုံေဖာ္ကာ ေဖာက္ထြင္းလာတတ္ေသာ 
သေဘာ႐ွိ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ကဗ်ာကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခ်စ္ၾက၏။ ကဗ်ာမွ  

ရသ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေပးစြမ္းႏုိင္စြမ္း႐ွိသည္။  
 

မိမိျဖစ္သန္းလာေသာ ဘ၀Aေတြ႕Aႀကံဳ၊ Aခ်စ္၊ AႏုAလွမ်ားစြာကုိ  
ကဗ်ာတြင္ ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ ကဗ်ာသည္လည္း ေခတ္Aမ်ိဳးမ်ိဳး 

ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည္။ ပုံစံAမ်ိဳးမ်ိဳး Aမည္Aမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
ေခတ္Aလုိက္ကဗ်ာဆရာမ်ား ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾက၏။  ဆုိရေသာ္........ ကဗ်ာသည္လည္း 

ေခတ္တစ္ခု၏ စံနမူနာ ၊ ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။  
 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိဂစ္တာတုိ႕ ေတြ႕ၾကေတာ့ ကဗ်ာစာAုပ္ လုပ္ခ်င္ေၾကာင္း 
ေျပာလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း ထုိကဲ့သုိ႕ စိတ္ကူးမ်ိဳး ႐ွိေနသျဖင့္ 

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျဖစ္ၾကသည္။  ကဗ်ာခ်စ္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ 
ႀကိဳစားAားထုတ္မႈကုိ ျပသခ်င္သည္။ ကုိဂစ္တာမွ ဒီဇုိင္းမ်ားကုိ တာ၀န္ယူသလုိ 

ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း စာမူမ်ားကုိ လုိက္စုခဲ့သည္။ 
ပထမဆုံး Aခက္Aခဲက ကဗ်ာစာAုပ္နာမည္ ေ႐ြးဖုိ႕ပင္ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆုံး 
ကုိဂစ္တာမွ "Aစ္ကုိေရ... ေႏြAကုန္ မုိးUီးAစဆုိေတာ့ မုိးUီးေလျပည္လုိ႕ 

ေပးရင္ေကာင္းမလား"ဟု ေမးလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း 
" ဟာ... ဒီနာမည္ေလး မဆုိးဘူးပဲ"ဟု ဆုိကာ Aတည္ျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။  

 

ရင္၌ ျဖစ္တည္လ်က္႐ွိေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေမြးဖြား ျဖစ္တည္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ 
ကဗ်ာမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ေက်နပ္မႈ တစ္ခုခု ႐ွိေစလိမ့္မည္ဟု 

ယုံၾကည္မိပါသည္။ ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း ဒီထက္ ေကာင္းေAာင္ 
ႀကိဳးစားပါUီးမည္။ 

 

 မုိးUီး၏ ေျမသင္းရနံ႕ႏွင့္Aတူ မုိးUီးေလျပည္ကဗ်ာစာAုပ္သည္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပၿပီ။ 
လုိAပ္သည္မ်ားကုိ ေထာက္ျပလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။  

 

ေလးစားစြာျဖင့္ 

လင္းUီး(စိတ္ပညာ)   

Aမွာစာ 



                                                      

 

 

 

 

 

 

ေတာ္ပါေသးရဲ႕ 
၀မ္းနည္းလုိ႔မွ 

တိမ္ေတြကုိေမာ႔ၾကည္႔မိပါတယ္… 

မင္းတုိ႔ႏွစ္ေယာက္န႔ဲမွ ျပန္လာဆုံရတယ္လုိ႔… 

စိတ္ညစ္လုိ႔မွ  

သူမ်ားေတြလုိ Aရက္ေသာက္မယ္က်န္တုန္းရိွေသးတယ္...  

ငါ့ခ်စ္သူရဲ႕ခ်စ္သူက ငါ့ကုိ  

ရင္လာဖြင့္တာန႔ဲ ႀကံဳရျပန္ေရာ...။ ။  

ရင္ဘတ္ေတြ ေAာင့္လြန္းလုိ႔ ေဆးခန္းေလးသြားမိပါတယ္...  

Aသည္းကြဲလုိ႔ ေရာက္လာတဲ့ လူနာက  
ငါ့ခ်စ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူျဖစ္ေနျပန္ေရာ...။ ။  

 

စိတ္ပင္ပန္းလြန္းလုိ႔  
ကန္ေတာ္ႀကီးက ခုန္တန္းေလးမွာ သြားထုိင္မိပါတယ္...  

ေရထဲခုန္ခ်ဖုိ႔ ႀကံတဲ့သူက  
ဟုိက္............ ငါ့ခ်စ္သူရဲ႕ ခ်စ္သူပါလား...။ ။  
 

ေတာ္ပါေသးရဲ႕...  
ငါ့Aလွည့္တုန္းက  
ရက္စက္တာေတြကုိ  
ေကာင္မေလးနားမလည္ေသးလုိ႔...။  ။ 

သားျဖိဳး 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.T.C ေက်ာင္းသူေလး 
 

မင္းက Dota နဲ႔ General ကို Crazy ျဖစ္မယ္ 

ငါက Bogging Aတြက္ Template Aသစ္ေတြရွာမယ္ 

မင္းက MIRC မွာ asl pls ဆုိတဲ႔သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ျဖစ္မယ္ 

ငါက H TML မေရးတတ္လို႔ တုိင္ပတ္ေနမယ္…. 

“တီ”ပံုစံ ေပတံAရွည္ၾကီးနဲ႔မုိ႔ 
နင္႔ပုံစံက တုိက္ပြဲ၀င္မယ္႔ စစ္သူၾကီးမ လုိိ 

ငါ႔ကုိထီမထင္ ၾကည္႔မယ္…… 

လက္ထဲက၀ါးဟားဟား ေခ်ာကလက္ေရခဲေခ်ာင္းကုိ 

တစ္ခ်က္ကုိ္က္မယ္…… 

GSM ျမည္လာလုိ႔ က်စ္ခနဲစုတ္သပ္ျပီး နားေထာင္မယ္ 

“ေAးေAး ငါAခုဗစ္တိုးရီးယားမွာ” 

‘ေAး ..ဖယ္ရီပဲၿပန္စီးမယ္ ဟိုေကာင္ေတြ မြန္းဘိတ္ခရီမွာ 

ရိွတယ္….’ 

“ကြ်တ္….Aေရးထဲ ဟာ..ရံႈးပါျပီကြာ”။ 

…………………………. 

……………………………………… 

…….. 

………………….။ 

 

မနက္တုန္းက ညီမေလးသီရိ ေက်ာင္းသြားတုန္းက 

AျဖဴAျပာ ယူနီေဖာင္းေလးနဲ႔မုိ႔ သိပ္လွတယ္။ 
 

 

ေက်ာ္ညိဳေသြး(Mr.Guiter)

The girl who was being sat me. She is playing 

dotA. 

She did not notice at me that I was being Copy 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ၾကင္စUီး 
 

 

ျမင္ျမင္သမွ် Aဖူးေတြက ပြင္႔ေတာ႔မလုိလုိ 

ရင္ခြင္က Aျမဴးေတြက ၀င္႔ေပါ႔ Aလိုလုိ 

မလင္႔ေပါ႔ပ်ိဳ Aၾကိဳက္Aတုိင္း ေဆာင္ 

Aက်င္႔ေတာ႔ မခုိ Aုိ…Aခုိက္Aတုိင္း ေAာင္ေစဖုိ႔ 
Aမိႈက္မိႈင္း Aေမွာင္ေတြစြန္႔လုိ႔ 
Aမုိက္တံတုိင္း Aေယာင္Aဆင္လည္း ရုိက္ပုိင္းလုိ႔ခ်ိဳး 
တုိက္တုိင္းေAာင္ျမင္တဲ႔ စစ္သူၾကီးလုိ။ 
 

Aၾကိဳက္ခုိင္း မေရွာင္ခ်င္ခ႔ဲ ဒါ…ခ်စ္Aပူမီးဆုိလည္း 
မငုိက္မထုိင္း ေမာင္မျမင္ခ႔ဲပါ လွစ္က်ဴAညည္းလုိလည္း 
Aသစ္Aတူခရီးကုိလည္း ပစ္မယူ ထီးမလုိပဲ 
ျခစ္Aပူမီးလုိ လန္ကာက်ေစUီး 
ခ်စ္သူAနီးမုိ႔လည္း ကႏၱာရေတြ Aဆုံးထိပတ္ဖုိ႕ 
က်န္ ပကာသနေတြလည္း တုံးတိျဖတ္ခ႔ဲတယ္။ 

 

      ေက်ာ္ညိဳေသြး(Mr.Guiter) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိုးUီးေလျပည္ 
 

စိန္ပန္းေတြပြင္႔ျပီ 
စကား၀ါေတြ၀င္႔ျပီ 

ရင္ထဲကုိ ေလႏုေAးတုိ႔ 
ပင္႔သက္တုိ႔နဲ႔Aတူ ၀င္ေရာက္လာျပီ။ 

 

တစ္ပင္လုံးစိမ္းလုိ႔ 
တစ္ခြင္လံုးလန္းလို႔ 

ျမင္စမ္းသမွ်က တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာနဲ႔ 
မိုးတစ္ခါလာဖို႕ခင္းတ႔ဲလမ္း။ 

 

ဆင္းခဲ႔စမ္းပ မိုးစက္ေတြ 
က်ိဳးပ်က္ေစ Aလြမ္းတံပိုးကုိ 

လႊမ္းမုိးဖုိ႕ Aက်ိဳးထူးေတြေ၀ ေAာင္ 

မိုးUီးေလျပည္နဲ႔Aတူ ဆင္း။ 
 

ေက်ာ္ညိဳေသြး (Mr.Guiter) 

 



စိန္ပန္းေတြလုိ 

 

ငယ္ငယ္က ေမာ႔ၾကည္႔ခ႔ဲရတဲ႔ စိန္ပန္းေတြက Aခုထိ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ 
ရဲရဲေတာက္ပြင္႔လန္းတုန္း သစၥာမပ်က္ 
ဒီမနက္လည္း ငါ႔လမ္းမေပၚေၾကြက်ေနတဲ႔ Aနီေရာင္ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းစိန္ပန္းAေၾကြေတြ 
ငါနင္းေလွ်ာက္ခ႔ဲ 
စိန္ပန္းေတြက ၀ ိုင္ေတြနဲ႔တူတယ္လုိ႔ငါ႔စိတ္ထဲမွာထင္၊ ငါ႔Aသိစိတ္က 
၀ ိုင္တစ္ခြက္ကုိေမာ႔ေသာက္လုိက္ခ်င္ 
Aစိမ္းေရာင္Aရြက္ေတြၾကားထဲမွာAနီေရာင္ပန္းပြင္႔တုိ႔န႔ဲစိန္ပန္းပင္၊ 
တစ္ခါတစ္ေလ Aေတြးထဲမွာ စိန္ပန္းပင္ေတြေAာက္ေရာက္ေနတယ္။ 
ရြက္စိမ္းေတြကုိေမာ႔ၾကည္႔လုိ႔၊ Aပြင္႔Aနီေတြကုိေမာ႔ၾကည္႔လုိ႔ 
ေႏြေနပူပူမွာ သူ႔တစ္ကုိယ္လုံး Aနီေရာင္ေတြထြန္းလင္းလုိ႔ Aစြမ္းကုန္ပြင္႔လန္းၾက၊ 
ေၾကြက်သြားတဲ႔Aခါ လုံးတီးကုိယ္ဗလာန႔ဲ သူလုိ႔ သူ႔ကုိယ္မွာလည္း ဗလာ။ 
ငါ႔Aသိစိတ္၊ ငါ႔Aျမင္Aာရုံ၊ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံး စိန္ပန္းပင္က 
ရိွသမွ်Aကုန္ထုတ္လုိ႔ပြင္႔လန္းၾကတယ္ 
ငါလည္း ရိွသမွ်Aကုန္ထုတ္လုိ႔ တစ္ေနရာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ပြင္႔လန္းျဖာထြက္ဖူးပါရဲ႕ 
စိန္ပန္းပင္လုိ….။ 
စိန္ပန္းလုိေၾကြခဲ႔ရျပီ ဆုိရင္ေတာင္ တစ္ခ်ိန္က စိန္ပန္းေတြလုိ 
ရဲရဲေတာက္ခ႔ဲဖူးတာရိွတာေပါ႔။ 
ေရးမွတ္မထားခ်င္သူက ေရးမွတ္မထား၊  
ေရးမွတ္ထားခ်င္သူက ေရးမွတ္ထားေပလိမ္႔မယ္။ 
Aမွန္တရားတစ္ခုAတြက္ ဘာကုိမွ သက္ေသျပစရာ မလုိတဲ႔Aခါ ေလာကၾကီးဟာ 
သာသာယာယာ။ 
သူျပန္လာတဲ႔Aခါ စိန္ပန္းေတြက သူ႔ဖ၀ါးေတာ္ေလးAတြက္ 
ေကာ္ေဇာေလးလုိခင္းေပးေနလိမ္႔မယ္။ 
သူ Aနင္းခံရမယ္႔ စိန္ပန္းေလးကုိ တိတ္တခုိးAားက်ေနမယ္႔သူ ရိွမယ္ဆုိတာ 
လည္းသူသိစရာမလုိ။ 
ေႏြAကုန္ မုိးAကူး စပ္ကူးမတ္ကူးဆုိ စိန္ပန္းေတြရဲရဲေတာက္ပြင္႔ေနUီးမယ္။ 
ကတၱရာလမ္းမေတြရဲ႕ေဘး တစ္ဘက္တစ္ခ်က္မွာဆုိ ကုိင္းဖ်ားကုိင္းနားမွာ 
Aဆုပ္လုိက္Aေထြးလုိက္ စိန္ပန္းေတြၾကည္႔ႏုိင္မယ္ဆုိ Aခုျမင္ႏုိင္ျပီ။ 
 

ေက်ာ္ညိဳေသြး(Mr.Guiter) 



နားလည္လုိက္ပါတယ္ "မ"  

မ....... 

Aလြမ္းတစ္ခုကုိ 

က်မ္းတစ္ခု မဖြဲ႕ခ်င္ေၾကာင္း 
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဖူးပါတယ္.... 

လွမ္းခ်ဴၿပီးသားလက္တစ္စုံရဲ႕Aေၾကာင္း 
ခဏခဏေျပာလုိ႕ 
ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႕ 
ကၽြန္ေတာ့္ဘက္Aေလးသာခဲ့တယ္ေပါ့...။ 
 

ထား႐ွိတ့ဲ သံေယာဇU္ကတစ္ဖက္ 

မွားမွန္းသိရက္နဲ႕ ခ်စ္ခဲ့တာကတစ္ဖက္ 

မ... Aရမ္းစိတ္ေမာခဲ့မွန္း သိပါတယ္..... ။ 

 

Aခ်စ္ဆုိတာကုိ ျမည္းစမ္းရင္း 
မစားသင့္မွန္း သိရက္နဲ႕ 
စားသုံးခ့ဲၾကတယ္....။ 

 

Aဆိပ္သင့္ေတာ့ လူးလဲ 
ပလူးပလဲဆန္တဲ့ 
မူးပဲေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးမ႐ွိဘူးဆုိတဲ့ Aထာေလးနဲ႕ 
႐ွင္းေတာင္ မျပခဲ့ ... 
ဒါနဲဲ႕ပဲ .... 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတိမ္တုိက္ 
Aေ၀းလြင့္ပါးခဲ့ရတယ္.... ။ 

 

 



ကတိေတြကို 
Aႀကိမ္ႀကိမ္ေပး 
ေတြေ၀မႈေတာင္ မ႐ိွခ့ဲဘူးဆုိတဲ့.... မ , 

Aခုေတာ့ 

ဘယ္ေမွာ္ႀကိဳး၀င္လို႕ 
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကုိ Aေသသတ္ခဲ့သလဲ.... 
Aခုေတာ့ ေမာ္ၾကြားစြာနဲ႕ 
ႏွစ္ေယာက္သား ေပ်ာ္ပါးေနေရာေပါ့... ။ 
 

Aျဖစ္Aပ်က္က 

ျမန္ဆန္လြန္းတယ္ .... 
ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာခ့ဲတဲ့လမ္းမွာ 

Aလြမ္းေတြကို ေပြ႕ပုိက္ 
မ, ေပးတဲ့ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈတစ္သိုက္နဲ႕ 
Aိမ္မက္ေတြကို ဆက္မက္ခဲ့သူပါ....... 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးထားတဲ့ ကတိသစၥာတရားကုိ 

Aရည္မက်ိဳပစ္ဖုိ႕ 
ခဏခဏ ေတာင္းဆိုဖူးပါတယ္.... 

ကၽြန္ေတာ့္Aေပၚ နားလည္မႈAလင္းေရာင္ေလးေတြ 
Aၿမဲ စိုးမုိးထားတတ္တဲ့ မ,ကုိ 

ဘယ္လုိေသာAေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ 
ေမ့လုိ႕ ရႏုိင္ပါ့မလဲ ။ 
 

တိတ္ဆိတ္မႈကိုၿဖိဳခြင္း 
ေလခြင္းလာတ့ဲ ျမွားတစ္စင္း 
မထင္မွတ္တဲ့Aခ်ိန္မွာက်ေရာက္ 

ရင္ဘတ္ကေဟာင္းေလာင္း 
ဗေလာင္ဆူ Uီးေႏွာက္တစ္ခုနဲ႕ 
ကၽြန္ေတာ့္Aပူကုိ 

မ, ျမင္ႏိုင္ပါ့မလား... 
လုပ္ရက္ေလျခင္းရယ္လို႕ 
ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းကုိ ျပန္ၾကည့္ 
Aသိတရားလက္ကိုင္ထားလုိ႕ 
Aပူ႐ုပ္ကိုေတာ့ ဟန္ေဆာင္လို႕မရခ့ဲပါဘူး။ 
 

ျဖစ္ပ်က္သမွ် Aေကာင္းခ်ည္းပဲရယ္လုိ႕ 
တစ္ဖက္ကုိပဲလွည့္ၾကည့္ 
မ်က္စိကုိစံုမိွတ္ 

ဘယ္သစၥာတရားကုိႏွလုံးသြင္းလုိ႕ 
ခုလို လုပ္ရက္ခဲ့သလဲ ။ 
 

 

 



မာနေတြလား... 
သိကၡာေတြလား... 
Aတၱေတြလား.. 
Aၿပံဳး၊Aမုန္း၊A႐ံႈးဓါတ္ခံ 

လက္က်န္ေတာင္မထား 
တစ္ဖက္မွာ ဟန္ေရးျပ 

ေမာ္ဖူးခြင့္ေတာင္ မရေAာင္ 

Aေသ သတ္လုိက္တာလား ။ 
 

ပစၥကၠAခ်ိန္ 

ဒီရင္မွာ ဘာျဖစ္ေနမလဲ 

မ, ေတြးမိဘူးလား .... 
ထံုးရစ္ဖြဲ႕ သံေယာဇU္မာန္တင္း 
Aက်ံဳးမ၀င္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာတရားနဲ႕ 
ေ၀ဒနာကုိ Aခ်ိန္က ကုစားသြားမယ္တဲ့လား.. 
Aပုိင္းပုိင္းျဖစ္ေနတ့ဲ ႏွလုံးသားကုိ 

ႏွစ္ေယာက္သား , ႐ႈ႕စားသြားပါUီးလား....။                                        
နားလည္လုိက္ပါတယ္ ...မ 

ပ်က္လံုးေတြထုတ္ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ့္ကို ျဖတ္ပုန္းခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ.... 

တစ္သက္လုံးAတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီးမွ 
ခ်ည္ထုံးကုိ ေျဖပစ္ 

Uီးဆံုးလူ သူ႕တစ္ေယာက္Aတြက္ 

ေပးဆပ္လုိက္တာ မဟုတ္လား ။ 
 

မိဘလား... 
ေမတၱာလား... 
သစၥာလား.... 
Aေၾကာင္းရင္းခံ မသိေပမယ့္ 

A႐ံႈးလူ ကၽြန္ေတာ္Aတြက္ေတာ့ 

မ်က္ရည္မုိးေလး ထစ္ခ်ဳန္းခြင့္ေပးတ့ဲAတြက္ 

ေက်းဇူးပါ , မ .... ။ 

 

Aေၾကာင္းတရားေတြ ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ 
ခ်စ္ခဲ့တဲ့ ကာလAတြင္း 
မက္ခြင့္ေပးခ့ဲတဲ့ Aိမ္မက္ေတြAတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္ Aမွတ္ရေနမွာပါ ။ 
 

"Aတူတူပဲ...Aရမ္းလြမ္းတာပဲ" 

ေနာက္ဆံုးခ်န္ခဲ့တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္Aတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္ Aၿမဲမွတ္မိေနမယ့္ 

Aလြမ္းစာပုိဒ္ေလးAျဖစ္ ႐ိွေနမွာပါ ။ 
 

 



မ, ရယ္.... 

ကၽြန္ေတာ့္မ်က္၀န္းမွာ 

ေလနီၾကမ္းေတြတုိက္ခဲ့ေပမယ့္ 

မ , စိတ္Aခ်မ္းသာဆုံး လမ္းကုိေ႐ြးခဲ့တာကုိ 

ေဗြ မယူပါဘူး ...... 
ကုိယ့္ဘ၀နဲ႕ကုိယ္ျဖစ္သြားၿပီမို႕ 
မ , ဆက္ေလွ်ာက္မယ့္လမ္းမွာ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ Aိမ္မက္ေတြ 
ဆက္မက္ႏုိင္ပါေစ.... 

က်န္ခဲ့သူတစ္ေယာက္Aတြက္ 
မွာတမ္းေလးေတာင္ မေပးခ့ဲတာ 

ကၽြန္ေတာ့္ကို မခံစားေစခ်င္လုိ႕မဟုတ္လား ။ 
 

ပစ္ပယ္မုန္းခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ 
ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေနဆဲပါ မ, ရယ္ .... 
ဘ၀ ဘ၀ ေတြAတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္ပါတယ္ မ,ရယ္.... 

မေျဖဆည္ႏိုင္တာကလြဲလို႕ 
ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္ပါတယ္.......... 

ေပ်ာ္ေနသူ ႏွစ္ေယာက္Aတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္ပါတယ္ 

ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လိုက္ပါတယ္ မ, ရယ္.......။ 

 

လင္းUီး(စိတ္ပညာ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

မ်က္လွည့္သံမ်ား 
ေမာ္ၾကည့္မလား…ေမာ့ၾကည့္မလား…ငုံ႔ၾကည့္မလား..ငုတ္ၾကည့္မလား 
ဒီမွာ…ဟုိမွာ.. 

တဆိတ္ေလာက္ ငဲ့ၾကည့္ၾကပါ..၊ 
စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းေတြေပါ့…၊ 

ပ်က္စြန္႔ ပစၥည္းေတြေပါ့…၊ 

Aပယ္ခံ Aပ်က္Aစီးေတြေပါ့…၊ 

“ပလပ္စတစ္ေလးေတြ တန္းစီ..” 

ေဟာ..ဟုိတစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ခုတ္ႏွင္ေမာင္းရာသုိ႔….. 

တခ်ိဳ႔ တခ်ိဳ႔ ယU္ေတြေပၚမွာ..ယU္ေတြတိုက္လ်က္….. 

ယင္ေတြတတုိက္ႏွင့္…..ယU္ေတြလည္းAမိႈက္ျဖစ္..၊ 
တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ ေလာင္ကၽြမ္းမႈဆုိင္ရာရုပ္ေျပာင္းရုပ္လႊဲ…၊ 

“Aသြင္ေျပာင္းမ်ား၏ ညစ္ညမ္းမႈ….. 

ညစ္ညမ္းမႈ၏ Aသြင္ေျပာင္းမ်ား” ထပ္ကာ ထပ္ကာ 

ေရဒီယိုက ထ ကာျမည္..၊ 

E၀ရက္ေတာင္ေျခက ထ ကာျမည္..၊ 

Aႏၱာတိက က ထ ကာျမည္..၊ 

ျမည္သံေတြ က ထ ကာျမည္ကုန္ၾက..၊ 

သိသည့္ေနရာ.. မသိသည့္ေနရာမွာ 

သိသိမသိသိ ကာလသုံးပါးမလြတ္တမ္း “ဖြ”… 

Aမိႈက္ပစ္ သေဘၤာေတြ….သေဘၤာပ်က္Aမိႈက္ေတြ..၊ 
Aမိႈက္ပစ္ျဂိဳလ္တုေတြ….ျဂိဳလ္တုပ်က္Aမိႈက္ေတြ..၊ 
ေ၀ါလ္လမ္းမၾကီးတေလ်ာက္.. 

ေဒါင္းနင္းလမ္းမၾကီးတေလ်ာက္.. 

ကမၻာပတ္လမ္းမၾကီးတေလ်ာက္.. 

ျဂိဳလ္ပတ္လမ္းေတြတေလ်ာက္.. 

 



“လွ”တာေတြ .. “ပ”တာေတြ.. 
“ပ”တာေတြ ကုိ “လွ”ေAာင္ေငးေနသူေတြ.. 
Aမိႈက္ပုံးထဲမွ ပုိးဟပ္ေလး တစ္ေကာင္ႏွင့္ Aၾကည့္ခ်င္းဆုံၾက၊ 
ဆုံေသာ Aၾကည့္တုိ႔ ကို ေစသူ… 

ထုိသူသည္ “မ်က္လွည့္ဆရာ”…၊ 

ကမၻာၾကီးကို လွည့္တတ္သူ…၊ 

ထုိသူသည္ သူသာျဖစ္ရA့ံ..၊ 

ထုိသူသည္သာ သူျဖစ္ရAံ့..၊ 

သူက “ထ” ကာျမည္ေနျပီ..၊ 

သူထ “က” ကာျမည္ေနျပီ..။ ။ 

လင္းရမၼာ 



 

 

 

 

 

 

 

`မီးရိႈ႕ရမည့္ ကဗ်ာ´ 

 

Aမွန္တရားကုိ ဆုိင္းဘုတ္ခ်ိတ္ၾကတယ္ 

“ေဆးလိပ္မေသာက္ရ” တဲ့…. 

ေဆးကုိလိပ္လိို႔ မေသာက္ရ 

ေဆးကုိလိပ္လုိိ မေသာက္ရကြၽန္ေတာ္တို႔ကလူငယ္ေတြဘဲ.. 

စိတ္ဆတ္ၾကတယ္ 

ဒါေပမယ့္ လုိက္နာၾကတယ္… 

ဒါေပမယ့္ လုိက္ကာခ်တယ္… 

“မင္းမေႏွးပါနဲ႔.. ငါရုိက္လုိက္ရမလား” 

“ဒီေနရာမွာ..မဆြဲနဲ႔” တဲ့ တားျမစ္တယ္ 

“ငါရုိက္ရင္လက္လြန္လိမ့္မယ္.. 

ပိန္ရွည္ရွည္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ေကာင္ကုိေပါ့...” 

ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ေတြ လိပ္မဟုတ္ၾကဘူး 

ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ေတြ လိပ္ၾကတယ္…၊ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔Aားလုံးကြဲခ်င္ေနၾကတယ္…၊ 

ေဒါသေတြလွ်ံလာတယ္ 

ဒီမွာ..ဒီမွာ.. 

ခင္ဗ်ားရင္ထဲမွာ မီးနမိတ္ရိွရဲ႕လား.. 

ဒီကဗ်ာကုိ ဖတ္ျပီး မီးရိႈ႕လုိက္ေတာ့ဗ်ာ..။ ။ 

လင္းရမၼာ 



ဂယက္ 

  

တေယာက္တည္း 
တိတ္ဆိတ္လြန္းတယ္ 

ကုိယ့္ရင္ခုန္သံကုိ  
ကုိယ္ျပန္လန္႕ေနတ့ဲAျဖစ္မ်ိဳး 
  

ငါရင္မခုန္ပါရေစနဲ႕ 
တည္ျငိမ္ေနတဲ့ကန္ျပင္ကို  
ေငးၾကည့္ရတာကုိ ၾကိဳက္တယ္ 

သူ႕ဟာသူ ျငိမ္သက္ေနပါေစလား 
  

ခဲလုံးေလး ျပဳတ္က်သြားခ်ိန္မွာ 

ကန္ေရျပင္ဟာ  
တခဏသာ လႈပ္ရွားသြားတတ္ေပမယ့္ 

ငါ့ရင္ထဲက ဂယက္ကေတာ့ 

AခါAခြင့္သင့္တုိင္း 
ဆူပြက္ လႈပ္ရွားေနUီးမယ္  
 ခြင့္လႊတ္ေပးပါ 
မဟုတ္ရင္လည္း 
Aျပစ္တခုေပးပါ 
ဒီလိုသာဆုိ  
တနည္းနည္းနဲ႕ 
သက္သာသြားႏိုင္ေလာက္ပါရဲ႕ 
  

ရင္ထဲမွာ ရွိေနခ့ဲဘူးတဲ့  
Aခ်စ္စိတ္ 
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တဲ့ 
Aမုန္းစိတ္ 
တမ္းတေနမိတုန္းျဖစ္တဲ့ 
ငါမသိတဲ့စိတ္ 

  

ကုိယ္တိုင္လည္း 
တည္ျငိမ္ႏိုင္ဖုိ႕ၾကိဳးစားေနဆဲ 
ကန္ေရျပင္ၾကီး ျငိမ္သက္ေနပါေစေလ .. 
 

မုိးခါး 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

တိမ္စုိင္ေတြ မီးခတ္မည္႔ ည 

Aညၾတတုိ႔ရဲ႕ သုညေတြဟာ ဘ၀ကုိ ၀ကြက္လုိ႔AAပ္ခံၾကရ.. 

သူ႔ညေတြမွာ တိမ္စုိင္ေတြလည္းေရြ႔လ်ားလုိ႔.. 
Aျမင္Aာရုံေတြကုိတိမ္သလႅာနဲ႔ ဖုံးAုပ္ခံရတဲ့ည...၊ 

ဘယ္ဆီမွန္း.. မွန္း.. သမ္းရင္း.. ဆက္..ႏွင္ရင္း.. 
စုိစြတ္စြာ ျပဳတ္က်ခဲ့ၾက.. Aက်နာခ့ဲၾကတဲ့ည..၊ 

ေျခခံဟာ Aေျချပဳခံ..၊ 

AေျခAေနAရ Aေျခမွာခံၾကရ..၊ 

Aေျခခံက်က် ဖန္တီးခံထားရတဲ့ ည..၊ 

ပစ္လႊတ္ဖန္တီးထားတဲ့ ဓာတုေဗဒပတ္၀န္းက်င္မွာ 

ေခ်ာင္ပိတ္မိခဲ့ၾက.. Aေခ်ာင္ေတြနဲ႔ ပိတ္မိခဲ့ၾကတ့ဲ ည..၊ 

Aရိပ္ေတြရဲ႔ Aမဲလုိက္ျခင္းကို ခံၾကရ.. 

Aရိပ္မည္းေတြရဲ႔ လုိက္ျခင္းကိုခံၾကရတဲ့ ည..၊ 

မုိးေလ၀သသတင္းေတြကေတာ့ မိုးၾကီး.. ေလၾကီး.. 
“ရာသီUတုသာယာပါ့မည့္ရွင္“ တဲ့... 
ခန္႔မွန္းမရတဲ့ညေတြကို ေျပာင္းပစ္ၾကရမယ္.. 

မုဆိုးေတြကို Aမဲျပန္လိုက္ၾကရမည့္ ည..၊ 

ေျပာင္းပစ္တာကုိ../ ေျပာင္းပစ္ရမွာကို မေၾကာက္ၾကတဲ့ည..၊ 

Aဲဒီညဟာ.. ယေန႔ည 

ယေန႔ဟာ ည..၊ 

ယေန႔ဟာ ေနမရိွတဲ့ေန႔..၊ 
ယေန႔ဟာ ေန႔မရိွတဲ့ေန႔..၊ 
ေန႔သစ္ေတြကို ဖန္တီးဖို႔ ထုထည္ေတြကို ေျပာင္းပစ္ၾကရမယ္..၊ 

ထုနဲ႔ ထည္နဲ႔ မီးခတ္ၾကမည့္ ည..။     ။ 

 

လင္းရမၼာ  
 



 

 

ကိႏၷရာေခ်ာင္းျခား 

ေ၀းကြာျခင္းကုိ ညွိဳ႕ယူလုိက္ၾက 

မ်က္လံုးေတြဟာ သူစိမ္းတရံစာ 

ဒီလိုနည္းနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ရတယ္။ 

ၿမိဳ႕ျပက Aရုိင္းဆန္လာ . . . . 

မုန္တုိင္းက Aမွတ္စU္မတပ္ဘဲေရာက္လာ . . . . 

မွားတယ္ ညေနတခ်ိဳ႕ကုိ လႊင့္မပစ္ရက္ခဲ့တာမွားတယ္။ 

မေန႔က၀တ္မိတဲ့ A၀တ္Aထည္မွာလည္းAလြမ္း 

နားေထာင္မိသမွ်သီခ်င္းမွာလည္း သတိတရသံေတြAလွည့္က် 

ေႏြရာသီပါပဲ . . . . ညတာကရွည္လြန္းတယ္။ 

ပန္းေတြပ်ိဳးရတဲ့လက္မွာ ေျမမႈန္ေတြသာထူထပ္ 

ရနံ႔က လက္ကေလးတဖ်တ္ဖ်တ္ ေ၀ွ႕ယမ္းသြားခဲ့ပုံ . . . . 

ကိႏၷရာေခ်ာင္းျခား ။ ။ 

သူရႆ၀ါ 



 

 

 

Aနမ္း 
စိတ္, စိတ္ခ်င္း Aပ္ႏွင္းတယ္ 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း ရင္ခ်င္းAပ္တယ္ 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း ေၾကးနန္းပုိ႔တယ္ 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း ယွU္ထုိင္တယ္ 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း ဖြဖြရြရြၾကည့္တယ္ 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း မ၀ ံ့မရဲျဖစ္တယ္ 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း တစ္သားတည္းထပ္သြားတယ္ 

Aဲ့ဒီေနာက္ . . . . . . 
 

စိတ္, စိတ္ခ်င္း ျပဳစားလုိက္ၾကတယ္။ ။ 

 

သူရႆ၀ါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

မင္း ႐ုိးတယ္လုိ႕ မဆုိလုိဘူး…. 

၀ ံပုေလြလုပ္ရမယ္လုိ႕လည္း မေျပာလုိပါဘူး… 

မင္းေကာင္မေလးက သိပ္ခ်စ္တတ္တယ္တဲ့လား…. 

မင္းပီတီေတြမွာ ေသြးတစ္စက္ေတာ့ မစြန္းေစခ်င္ဘူး…. 

 

ေနာက္ကြယ္မွာ 

Aျခားတစ္ေယာက္နဲ႕ ေျမနီလမ္းေပၚလိမ့္ေနတာ မင္းသိရဲ႕လား…. 

Aဲ့ဒီ ကန္ေဘာင္ေပၚက ျမက္ေတြ ေခြလိွမ့္ေနတာ မင္းသိရဲ႕လား…. 

မင္းေပးထားတဲ့ နာရီေလးကေတာ့ Aဲ့Aခ်ိန္မွာ ႀကိဳးျပဳတ္ေနတာ မင္းသိရဲ႕လား… 

 

မင္းေကာင္မေလးက 

ညညဆုိ မင္းကုိ သတိရတဲ့စိတ္နဲ႕ Aိပ္မရလုိ႕ဆုိ……. 

လမ္းထိပ္ခဏခဏနဲ႕ 
Aေဆာင္ကုိ မလိွမ့္တပတ္လုပ္ၿပီး 

မဂုိလမ္းက ထိပ္ေျပာင္နဲ႕ Club ေတြ ေျပာင္းေျပာင္းတက္ေနတာ 

မင္းသိရဲ႕လား….. 

 

မင္းကေတာ့ သုိသိပ္စြာ ယုိဖိတ္ေနတာ… 

မင္းေကာင္မေလးကေတာ ့ဖြာလန္က်ဲလုိ႕…. 

Aတင္းတုိးေ၀ွ႕တတ္တဲ့ သူ႕Aေၾကာင္းေတြ မင္းမသိပါဘူး… 

မင္းစိတ္ကူးထဲက လမင္း 
ျပတင္းေပါက္ျဖစ္ေနတာ မင္းမသိဘူး… 

မင္း႐ွိတဲ့ ကမၻာကေန Aျပင္ကုိလည္း ထြက္ၾကည့္Uီး……. 

 

ဒါဆုိ မင္းပထမဆုံးရလုိက္မွာက 

ေလေျပကသယ္လာမယ့္ Aနံ႕ဆုိးေတြ……။ 

 

လင္းUီး(စိတ္ပညာ) 

မင္းမသိေသးတဲ့ Aနံ႕ဆုိး 
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