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♣♠ အလွအပမသံုးပစဲာဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္လွ်င္ျမန္စြာစီစဥ္ 
ထားပါေသာေၾကာင့္မူရင္းစာအုပ္ကဲ့သို ့ေသသပ္မႈမရွိ 

ပါကသည္းခံ၍ဖတ္ရႈေပးပါရန္…။ ♣♠ 
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ခင္ဗ်ားစိတ္၀င္စားရဲ့လား 

 အသက္ ၅၀ ျပည့္ေတာ့ လူဟာ နည္းနည္းတုန္လႈပ္ျပီး အ့ံအားတသင့္ ျဖစ္မိတယ္။အဲ့ဒါ 
နဲ ့ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္း ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ရာက ‘ေတာလား’ ကိုေရးခဲ့နုိင္တယ္။၁၉၉၈ ခုနွစ္မွာေပါ့။ 
တိုက္ဆိုင္မႈအေနနဲ ့’ေဖာ္ေ၀းကြယ္လြန္ျခင္း နွစ္ ၂၀ ျပည့္’ နွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ‘ေသျခင္း’ နဲ ့ 
‘ရွင္ျခင္း’ ဟာ ယွဥ္လ်က္သားပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာ္ေ၀းကြယ္လြန္ျခင္းကို ထည့္ရည္ညႊန္းခဲ့တယ္။ 
 အဲဒီကေန ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ ျပန္ဖတ္ေတာ့ နွစ္ ၅၀ ဆိုတာၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္အံ့အား 
သင့္တုန္းပဲ။ ရာစုရဲ့ထက္၀က္မဟုတ္လား၊ အဲ့ဒါဟာ ‘ေတာလား’ ကိုထုတ္ေ၀ဖုိ ့ ျပန္လည္နုိး 
ၾကားေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းပါပဲ။ 
 သမုိင္းမဟုတ္ဘူး ရာဇ၀င္မဟုတ္ဘူး ဒီစာအုပ္ကို ကဗ်ာဖတ္သူ ဖတ္တဲ့အခါ ‘ရုပ္ရွင ္
တစ္ကားေလာက္ၾကည့္ရတဲ့သေဘာပဲ’ ဟူပါက ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကလည္း သေဘာတူလိုပါ 
တယ္။ အနုပညာျပဳလုပ္မႈမွ်သာ။ 
 အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္နွစ္ငါးဆယ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္ေတာလား။ 
 ခင္ဗ်ား စိတ္၀င္စားရဲ့လား။ 

ေလးစားစြာျဖင့္ 
ေအာင္ခ်ိမ့္ 

၂၃-၅-၂၀၀၉ 

 
 

ေလာကဓာတ္ၾကီးေတာင္ ပ်က္စီးကုန္ရ 
ျမင္ျမင္သမွ် သခၤါရမွန္သမွ်ေတြ… 

“မဟာဂီတဦးျပဳံးခ်ိဳ” ၏ ‘ဇာတိအာဏာ’ မွ 
 

နည္းတဲ့နွစ္ေတြလား 
ရဟတ္ၾကီး တဒီးဒီးပမာ 
အေၾကြေစ့ထည့္ရင္ နိပါတ္တစ္ကြက္လွည့္သလို 
ရထားအေခါက္ေခါက္ 
ေႏြအေခါက္ေခါက္ မုိးအေခါက္ေခါက္ ေဆာင္းအေခါက္ေခါက္ 
ငါတို ့အေခါက္ေခါက္ 
ထို ့ေနာက္၊ မုိးအုံ ့ျပီးေနာက္ ေနပြင့္လာပုံ 
ထို ့ေနာက္၊ မုိးျပန္အုံ ့ကာ 
‘ရွဲခနဲ’ မီးျခစ္ဆံမ်ားပမာ 
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ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူမ်ား 
ေနာက္ထပ္ေရာက္လာသူမ်ား 
ျမိဳ ့မ်ား 
ျမိဳ ့သစ္မ်ား 
စကားလံုးမ်ား 
စကားလံုးအသစ္မ်ား 
မုသားမ်ား 
မုသားအသစ္မ်ား 
ဒုကၡဆိုလည္းဒုကၡအသစ္မ်ား 
 
ေနာက္ထပ္နာမည္အသစ္နဲ ့ 
ငါကခါးလည္း ေနာက္ထပ္အခါးမ်ား 
ငါကမေမွ်ာ္လင့္လည္း ေနာက္ထပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
အဲဒီမွာ ငါက ကားယားၾကီးက်လာ 
အဲဒီမွာ ငါ အေတာမသတ္ၾကီးျပင္းလာ 
အဲဒီေတာ့ ငါ မူလဆီျပန္သြားလို ့လည္း မရ 
အမွန္က ဘယ္အရာမွ တကယ္ျပန္သြားလို ့ မရ 
 
အဲဒီမွာ… 
ငါတို ့မေသခဲ့ၾက! 
ဘယ္လိုကမၸည္းတင္မႈပါလိမ့္ 
အဲဒါက လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ 
ငါ့ကွိုဆြဲေဆာင္ေနတာေပါ့ 
ဒါေပမ့ဲ ငါတို ့ 
ေ့ရွရထားကို မမီလိုက္သူမ်ား 
ေနာက္ရထားနဲ ့လည္း လိုက္ပါခြင့္မရွိသူမ်ား 
ရက္စက္တဲ့သြားေတြထဲ ပစ္ထည့္ခံလိုက္ ခုန္ထြက္လိုက္ 
ငါဟာ ဆပ္ကပ္သမားျဖစ္ခဲ့တယ္ 
ငါဟာ ကိုယ္မသိေသာအမႈအတြက္ 
ပူးတြဲတရားခံျဖစ္ခဲ့တယ္ 
ငါဟာ ၁၉၄၈ 
ကမာၻစစ္မွ ျပည္တြင္းစစ္သို ့ ကူးေျပာင္းကာစ 
လူ ့ဘ၀ကို ရခဲ့တယ္ 
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လူအမ်ား အလကားနီးနီးရေသာအရာကိုမွ် 
ငါ တိုက္ယူခဲ့ရပါတယ္ 
ေသနတ္တစ္ခ်က္မွမေဖာက္ဘဲ 
ငါ စစ္ရႈံးခဲ့ပါတယ္ 
ငါ လက္ထပ္ခဲ့တယ္ 
လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ရွိခဲ့တယ္ 
ဖိတ္က်တဲ့ လသာညတစ္စက္ေလာက္ 
ေသာက္ခဲ့ဖူးတယ္ 
ရူးဖူးတယ္ 
ငါ့ဘ၀ကို အမ်ားျပည္သူေကာင္းစားေရးစကားလံုးမွာ ပုံေအာဖုိ ့ 

အေရးၾကီးဖူးတယ္ 
အရွက္တကြဲ အသည္းကြဲဖူးတယ္ 
၁၉၆၂၊ ၁၉၆၅ 
၁၉၇၄ 
၁၉၈၆ 
၁၉၈၈ 
၁၉၉၆ 
ခုနွစ္မ်ား 
စားဖူးတယ္ 
အားရပါးရ ပ်င္းရိခဲ့တယ္ 
ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ေပၚ ေသသလို 
ေလးေလးနက္နက္ ပ်င္းရိခဲ့တယ္ 
ေၾကာင္ထီးလိုပ်င္းရိခဲ့တယ္ 
 
လူေတြအထင္ေသးေစာ္ကား 
ကိုယ္က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုၾကီးမားတယ္လို ့ထင္ 
လြဲခ်င္တိုင္း လြဲခဲ့တယ္ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ ကြဲခဲ့တယ္ 
ဘ၀ျခားခဲ့တယ္ 
ဘ၀တစ္ပါးသို ့ေျပာင္းသြားသလို ဘ၀ျခားခဲ့တယ္ 
ငါ ျပန္လာတဲ့ေန ့တိုင္း 
‘အသက္ ၅၀ ျပည့္တဲ့ အခါဘယ္လိုေနမလဲ’ ေတြးတယ္ 
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‘သူေတာင္းစားသာသာပါကြာ’ 
ငါရတယ္ 
ငါမုိ ့ရတယ္ 
ငါရခဲ့တာကို တလြဲမထင္ပါ 
ငါ ‘ဖာတစ္လံုးေခါင္းၾကား’ လို ့ေအာ္တယ္ 
တစ္ခ်ိန္တုန္းက ‘ေဒါက္တာ ကစ္ဆင္ဂ်ာ’ ဟာ 
ငါတို ့ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးတယ္ 
အမ်ားၾကီး အဆင္ေျပပါတယ္ 
နာရီေတြ ခ်ိန္ထားၾက 
ေမာ့ေမာ့ၾကည့္ၾက 
လည္ျပန္ၾကည့္ၾက 
လာမယ့္မိနစ္အနည္းငယ္မွာ 
တစ္ခုခုျဖစ္လာမယ့္အတိုင္းပဲ 
 
ငါ့အေဖဟာ ေသတဲ့အထိ လက္ပတ္နာရီ မပတ္ဖူးဘူး 
ပုိက္ဆံ ငါးက်ပ္ေက်ာ္ေအာင္ မကိုင္ဖူးဘူး 
ငါက တန္ပါတယ္ 
ငါက ဟန္ပါတယ္ 
ပုိက္ဆံအိတ္နဲ ့မဆ့ံတဲ့ ပုိက္ဆံေတြ 
ေရေမႊးနံ ့တေထာင္းေထာင္း အက်င့္စာရိတၱေတြ 
တိုက္တာေျပာင္ေျပာင္ေတြ 
လမ္းမက်ယ္ၾကီးေပၚမွာ ၾကယ္ေတြလိုက္ေကာက္ၾက 
အက်င့္ပ်က္ျပားၾက 
စီးကရက္နဲ ့ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ၾကိဳက္နွစ္ျခိဳက္ၾက 
ဆက္လက္၍ ေနျမဲေန မွားျမဲမွား 
ဆက္လက္၍ သြားၾက 
ဒီေရရ့ဲ ေ့ရွဆံုးကလႈိင္းတို ့ 
ကမာၻၾကီးကို ေျပာင္းလဲလိုက္စမ္းပါ 
ငါ့ကိုပါ ေျပာင္းလဲလိုက္စမ္းပါ 
က်ားကစားသလုိ 
ဒုံးပ်ံလက္နက္ ကန္ ့သတ္သလို 
ငါ အသက္ ၅၀ ျပည့္ေတာ့မယ္ 
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ဘ၀ထဲေနခဲ့တယ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္တယ္ 
ကမာၻၾကီးကို ေခ်ာင္းၾကည့္တယ္ 
ငါ ခ်စ္ခဲ့တယ္ 

‘ဗာစကိုပုိပါ’ ေျပာတဲ့ ‘ငါ့အနမ္းကို 
ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေသနတ္သံတစ္သံ’ ကို နားေထာင္လို ့ 
ငါခ်စ္ခဲ့တယ္ 
ငါ့ဘာသာငါ စစ္ၾကီးထပ္ျဖစ္တယ္ 
လိုရမည္ရ အသက္၀၀ရႈဴထားရမယ္ 
ထြက္ယက္ၾကေလာ့ 
အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကေလာ့ 
ၾကားလိမ့္မယ္ 
လြယ္သလား 
ခံနုိင္ခဲ့ျပီ 
ေနာက္လည္းခံနုိင္ဖို ့ 
ငါ့လက္မွတ္ကို ငါသိတယ္ 
ထန္းပင္တက္ေကာင္းတဲ့ လက္မွတ္လိုေလ 
ငါဟာ ပူျပင္း 
ေျခာက္ေသြ ့ျပီး 
လူရဲ့ မလြဲမေသြ ေနာက္ဆံုးလမ္းလို အထီးက်န္လြန္းေတာ့ 

ငါ မထိန္းနုိင္ဘူး 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ နူးည့ံမႈကို 
ထိေတြ ့တဲ့အခါ 
ငါ မထိန္းနုိင္ဘူး 
 
အမဲတံုးမိတဲ့ေခြးလို ဆန္ ့ငင္ဆန္ ့ငင္ 
မေသမရွင္ 
ငါ မထိန္းနုိင္ဘူး 
အျပည့္လူ အျပည့္လူ ့ဘံုကိုမရတဲ့ 
ငါ့ေတးဟာ 
အရုိင္းအစိုင္းေတးပဲ 
ဘုရားတရားေတာ္နဲ ့ 
အနုပညာနည္းနည္းေၾကာင့္သာ 
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ငါဟာ ယဥ္ေက်းဖြယ္ဖြယ္ရာရာ နည္းနည္းရွိခဲ့ 
ငါ ‘ဂၽြန္ကိ’ လို ကံဆိုးတယ္ 
သူ ့လို ‘အေကာင္းေတြ’ ကိုေတာ့ ခ်န္မထားနုိင္ဘူး 
တစ္ခါက ငါ့အေမက ငါ့ကိုေမြးခဲ့ေပါ့ 
အေမရဲ့အခ်စ္ဆံုးေသာသားဟာ 
အေမ့ရဲ့အမုန္းဆံုးသားပမာ 
ငါမွားတယ္ 
သို ့မဟုတ္ မွန္တယ္ 
မထူးနုိင္ေတာ့ပါ 
အေမရယ္ အေမဆံုးေတာ့ သည္းသည္းထန္ထန္ ကၽြန္ေတာ္ငုိတယ္ 
ၾကည့္လို ့ေတာ့ အေတာ္ဆိုးတာပဲ 
အေမ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္မစြမ္းဘူး မဟုတ္လား 
အေမက စိတ္ၾကီးတယ္ 
သူ ့အေမေခါင္းခ်ရာမွာ သူ ျဖစ္ေအာင္ လိုက္ေခါင္းခ်တယ္ 
ကၽြန္ေတာ့္အေမေျမပုံမွာ ပန္းတစ္ပြင့္ပင္ မစုိက္နုိင္ခဲ့ဘူး 
ခုေတာ့ မ်က္မွန္နဲ ့ ဆံပင္ျဖဴနဲ ့ 
ေျမျမဳပ္ဗုံးေတြၾကား လမ္းေလွ်ာက္သလို ဇီဇာေၾကာင္ေၾကာင္နဲ ့ 
ေသမွာလည္း ေၾကာက္ေနတယ္ 
ေနာက္ေၾကာင္း မေအးဘူးကိုး 
အသက္ရွင္ဖုိ ့ရာ 
‘အသက္ရွင္တတ္မႈအတတ္’ လိုပါေလရဲ့ 
ဒါေၾကာင့္ ငါ့မွာ မရပ္မနားေျပးလမ္းေပၚ 
ေယာက္်ားေတြ မရပ္မနားေျပးလမ္းေပၚ 
ေျပးေပေရာ့ 
ငါ့ေနာက္မွာ ငါ့ရထားတြဲ 
ဒရြတ္ဆြဲလိုက္ပါလို ့ရယ္ 
ေၾကြးဆိုတာ ယူျပီးရင္ က်ိန္းေသ ျပန္ဆပ္ရမယ္ 
‘ရွားေလာ့’ လီွးယူခ်င္တဲ့ အသားတစ္ေပါင္ျဖစ္ျဖစ္ 
က်ိန္းေသျပန္ဆပ္ရတယ္ 
ျပဳခဲ့မိရင္ 
က်ိန္းေသအေလ်ာ္ျပန္ေပးရပါတယ္ 
အေလ်ာ္ေပးရမယ္ 
စိတ္ဒုန္းဒုန္းခ် မိသားစုေတြ 
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ငါတို ့၏အေဖမ်ားမွ သမီးမ်ားထိ 
လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနာက္ေျပာင္ၾကပါေစ 
ခံစားမႈအတိုင္း ေနထိုင္ပါေစ 
ခံစားမႈကေတာ့ ျမင့္မားပါေစေပါ့ 
ကားလို 
ေမာင္းရင္း လရိတ္အုပ္ရင္း 
လမ္းၾကည့္ရင္း အရွိန္ျမွင့္ရင္းေပါ့ 
တစ္ေယာက္အတြက္တစ္ေယာက္ သီခ်င္းဆိုပါ 
ကူညီပါ 
ကဗ်ာရဲ့ေမွာ္စြမ္းနဲ ့ 
အသံေတြကို ေခၚပါ 
စိတ္ရွည္ရွည္ထားရမယ္ 
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရမယ္ 
ကိုယ့္စိတၱဇနဲ ့ကိုယ္ ေပ်ာ္ေမြ ့ဖုိ ့လိုမယ္ 
 
ရူးသြပ္ေျပးထြက္လာသူကို 
အ၀တ္ျဖဴၾကီး လႊားခနဲလႊမ္း 
ခင္ဗ်ားကို ဆံပင္ညွပ္ရမယ္ 
ဆံပင္ခဏခဏ ညွပ္တယ္ 
ဆံပင္ညွပ္တဲ့ေခတ္ပဲ 
အရည္အခ်င္းမလိုတဲ့ေခတ္ပဲ 
ဆံပင္ခဏခဏ ညွပ္တယ္ 
 
မေရမရာ မႈန္၀ါး၀ါးမွာ 
ယံုၾကည္မႈတစ္ခုခုရရန္ ငါ့မွာ 
အလ်င္စလိုျဖစ္ေနဟန္တူတယ္ 
ဟုတ္ျပီ၊ အံဖတ္ေတြေပျပီးေနာက္ 
ေရခ်ိဳးျပီးျပီ 
ေခါင္းေလွ်ာ္ျပီးျပီ 
ပရိတ္ရြတ္ျပီးျပီ 
‘အေမွာင္အတြင္းမွ ဘုရားရွစ္ခုိးမႈအား 
ၾကားေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား’ 
‘အေမွာင္အတြင္းမွ အမွ်ယူ 
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သာဓုေခၚပါရေစ အရွင္ဘုရား’ 
ထရပ္ကားမ်ား စီတန္းေမာင္းသြားၾက 
စက္ဆီေပ ဒရုိင္ဘာေတြ 
စက္ဆီေပ ပင္လယ္ငါးေတြ 
ျပည္သူလူထုဟာ ေခါင္းျဖီးဖုိ ့သပ္သပ္ 
အားလပ္ရက္မွာ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ 
စၾကၤ ံမွာ ျပည့္က်ပ္ေနတယ္ 
သတင္းစာဖတ္လို ့ 
ရထားထြက္ေတာ့မယ္ 
‘ေကြးျမစ္ေပၚက တံတား’ မွာ 
ရထားထြက္ေတာ့မယ္ 
စစ္ပြဲသို ့အသြား စစ္ပြဲမွအလာ 
ပါရီျမိဳ ့ၾကီး ေပ်ာ္ပြဲဆင္လ်က္ပါ 
 
လူညစ္တစ္ေယာက္ ေပၚလာတိုင္း ေပၚလာတိုင္း 
ကမာၻၾကီးအလုပ္ရႈပ္ရပါတယ္ 
ငါ ဖ်ားတယ္ 
အမုန္းမ်ားျခစ္ျခစ္ေတာက္ 
ငါ ေနမေကာင္းဘူး 
၁၀ နွစ္ေဆးခါးၾကီး ငါေသာက္တယ္ 
ငါ ေနမေကာင္းဘူး 
လူ ့ဘ၀မွာ ေရာဂါျဖစ္လိုက္ 
ေဆးကုလိုက္ 
ေပ်ာက္လိုက္ 
မျငီးေငြ ့နုိင္ပါဘူး 
ငါတို ့ ထမင္း၀ုိင္းထိုင္ေတာ့ 
က်ိဳင္းေကာင္ေတြ ပ်ံလာျပီ 
‘နုိ ့ ငါမေျပာလို ့ ဘယ္သူက ေျပာမွာလဲ’ 
က်ိဳင္းေကာင္ေတြ ပ်ံလာျပီ 
‘ေဒ၀ဒတ္ကို ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား’ 
‘ေျမျမိဳေတာ့မယ့္ ေဒ၀ဒတ္ကို ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား’ 
က်ိဳင္းေကာင္ေတြ ပ်ံလာျပီ 
ေရာ့ခ္အင္ရုိးကမာၻ 
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က်ိဳင္းေကာင္ေတြ ပ်ံလာျပီ 
ညစ္ပတ္တဲ့ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားနဲ ့ ကမာၻ 
တရုတ္ေပ်ာ္ပြဲစားရုံနဲ ့ ကမာၻ 
က်ိဳင္းေကာင္ေတြ ပ်ံလာျပီ 
နွင္းဆီပန္းမ်ားပြင့္တဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ကမာၻ 
က်ိဳင္းေကာင္ေတြ ပ်ံလာျပီ 
သရဲတေစၦဆန္စြာ 
အံမ၀င္ခြင္မက် 
အေနရအထိုင္ရခက္ေနတဲ့ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ေဂၚဇီလာ 
အဲသလို ကဗ်ာဆရာ 
မဟာပထ၀ီေျမၾကီး အုိးထိန္းစက္ကဲ့သို ့ လည္၏ 
အဲသလိုကဗ်ာဆရာ 
တစ္ခ်က္ပိတ္ကန္ခံရရင္ 
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ေဆာင့္ထြက္လာတယ္ 
ဒါေၾကာင့္ ငါ့ကဗ်ာကို အရသာခံဖတ္သင့္ပါတယ္ 
အဲသလို ကဗ်ာဆရာ 
အဲဒါကို သူ တစ္သက္လံုး ၾကိဳးစားခဲ့တာတဲ့ 
နားလည္လာပါလိမ့္မယ္ ကဗ်ာဆရာဆိုတာ 
တကယ္ကေတာ့ ငရဲသားမ်ား 
အဲသလို ကဗ်ာဆရာ 
အသင့္ျပင္ကင္မရာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေ့ရွ 
လူ ့သမုိင္းဟာ သတိၾကီးၾကီးနဲ ့ 
ေ့ရွတို ့လာေနတယ္ 
လူ ့သမုိင္းဟာ ေ့ရွတိုးလာေနပါတယ္ 
ရူးသြားသလို ငါ ခုန္ေပါက္ေနတယ္ 
ေဟ့ေကာင္ ထိုးစမ္းကြာ 
ငါ့ကို တရစပ္ထိုးစမ္းကြာ 
အလုပ္နဲ ့လက္နဲ ့မျပတ္သူလို ထိုးစမ္းကြာ 
ငါ ခုန္ေနမယ္ 
ငါ ေအာ္ေနမယ္ 
ၾကိဳး၀ိုင္းေခါင္းေလာင္းသံ မျမည္မခ်င္း 
ငါ ခုန္ေပါက္ေနတယ္ 
ငါ ေဆြ ့ေဆြ ့ခုန္ေနတယ္ 
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ငါဟာ လူေပါ 
ငါဟာ လူသိမ္လူဖ်င္း 
ငါဟာ သူရဲေကာင္း 
ဘယ္လိုမဆို ငါေနခဲ့တယ္ 
 
အဲသလို 
လူးလိွမ့္ခဲ့တယ္ 
အဲသလိုတစ္ပတ္ရုိက္ခံခဲ့တယ္ 
ငါ့ဘက္က မပ်က္ကြက္ခဲ့ပါဘူး 
အဲသလို 
ကဲ၊ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္ 
ကဲ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ 
ငါ အသက္ရွင္ခဲ့တယ္ေလကြာ 
ငါ့ရဲ့ ဂုဏ္ယူစရာ 
ငါ့ရဲ့ မသတီစရာမ်ား 
ငါ့ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား 
ဂုဏ္သိကၡာ၏ အဖုိးအခမ်ား 
ဂုဏ္သိကၡာ၏ က်ဆံုးခန္းမ်ား 
မေသရုံသက္သက္ပဲ 
ငါ့အတြက္က ဗလာပါ 
ငါ အျမဲ ဗလာမဲက်ခဲ့တယ္ 
ငယ္ငယ္က ပိန္တယ္ 
ၾကီးလာေတာ့ ၀တယ္ 
ငါ မပါျပန္ဘူး 
ငါဟာ ေညာင္းညာခ့ဲတယ္ 
ပက္လက္ကုလားထိုင္လို ေညာင္းညာခဲ့တယ္ 
 
ငါ ‘ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီး’ လို မပ်ံနုိင္ဘူး 
ေမွာင္မည္းဥမင္လိုဏ္ေခါင္းရွည္လ်ား 
ဘူတာကို ေမးျမန္းၾက 
အေျဖမရွိ 
ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား 
ဘုရင္မ်ား 
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သဘင္သည္မ်ား 
ဘာမွမလုပ္သူမ်ား 
စိတ္မသန္ ့နုိင္၍ ေရသန္ ့ဘူးေသာက္သူမ်ား 
ရွိျမဲရွိတဲ့ ေခါမေက်ာက္အုိးမွာလို 
ဘယ္သူနဲ ့မွ အျငင္းပြားဖုိ ့ ငါ့အလုပ္မဟုတ္ပါ 
မွားခ်င္မွားလိမ့္မယ္ 
‘ဟိုေကာင္ ေရနစ္ေနျပီ 
လာ၊ သြားၾကည့္ရေအာင္’ တဲ့ 
‘ျမတ္စြာဘုရား’ 
ရုပ္ရွင္မ်ား ျပသလ်က္ 
ကားမ်ား လမ္းမေပၚျပည့္လွ်ံလ်က္ 
စကားမ်ား ဆူညံလ်က္ 
ထည့္ေပါင္းရမယ္ 
အနာဂတ္ဆိုတာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့အရာပါပဲ 
 
ငါ ဘယ္တုန္းကမွ တကယ္မေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါ 
ငါလည္း စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ရလိုပါတယ္ 
ငါ စိတ္ေလခဲ့တယ္ 
အေငြ ့ပ်ံ 
အခဲျဖစ္ 
ထပ္ကာ အခဲျဖစ္ 
ထပ္ကာ အေငြ ့ပ်ံ 
ေန ့ေတြညေတြ ေနေတြလေတြ ျဂဳိဟ္ေတြနကၡတ္ေတြ 
ထိုင္ေရတြက္ေနသလိုလို 
‘ပေရာဖတ္’ လိုလို 
ငါ ယဥ္ယဥ္ေလး စိတ္ေလေနတယ္ 
ဒါနဲ ့ စကားမစပ္ 
ရယ္ေတာ့ ရယ္စရာ 
အၾကိမ္မ်ားစြာ ငါျဖစ္ပုံ 
ငါ့ကိုေတြ ့ရင္ 
‘ဥမၼာဒႏီၱ’ ကို ေတြ ့လိုက္တဲ့ ပု႑ားတစ္သိုက္လို 
မူးေမာ္တြန္ ့ေခါက္ကုန္ၾကတယ္ 
အၾကိမ္မ်ားစြာ 
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ငါ့ကိုေတြ ့တိုင္းေလ 
ဟ၊ ဒီဥပမာက 
ဆီေလ်ာ္ရဲ့လားကြ 
ငါ ယဥ္ယဥ္ေလး စိတ္ေလေနတယ္ 
 
ငါ့မွတ္ဥာဏ္မွာ ကုကၠဳိပင္ အၾကီးၾကီးမ်ား 
မရွိေတာ့ပါ 
လြမ္းေဆြးဖြယ္ရာသီဥတုေအာက္ 
မီးက်ည္မီးပန္းလိုထေတာက္ 
အေရာင္စုံေသာ စကၠဴပန္းမ်ားအား 
မေမ့ပါ 
‘ေဖာ္ေ၀း’ ကိုမေမ့ပါ 
သူဟာ မွန္ခ်ပ္မ်ား ေျခာက္လွန္ ့ျပလိုတဲ့ 
သူ ့ကိုယ္သူ ေရွာင္ခဲ့ဖူးတယ္ 
အျပစ္မကင္းသလို ငါ့ေနထိုင္မႈမွာ 
ငါ က်င့္သားရခဲ့တာ 
ကိုယ့္အစြမ္းအစကို အပထားျပီး 
ဆြံ ့အခဲ့တာ 
ခဏခဏနာက်င္မႈကို 
ထံုခဲ့တာ 
ငါ ၀င္ထြက္သြားလာသမွ် 
အသက္မဲ့ေနခဲ့တာ 
ငါ့လႈပ္ရွားမႈ ငါ့ေျပာင္ေျမာက္မႈ 
တရားမ၀င္ခဲ့တာ 
ငါ့မွန္မွာ ငါဟာ မွားေနေပါ့ 
‘မွန္ေတြဟာ မွားေနတယ္လို ့’ 
လြန္ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နွစ္ေလာက္ကမွ 
တစ္ကမာၻလံုး အလန္ ့တၾကားသိခဲ့ၾကတယ္ 
ငါလည္း အဲဒီေတာ့မွ သိတယ္ 
ေန ့စဥ္ ငါတို ့ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေစ့ေစ့ၾကည့္ခဲ့ျပီး 
ေန ့စဥ္ ငါတို ့ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေသခ်ာခ်ာမွားခဲ့တယ္ 
ဒီေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ 
ငါဟာ ယိမ္းထိုးတုန္လႈပ္ခဲ့ေပါ့ 



Aung Cheimt Page 14 ေတာလား 

Created by Laypyay www.laypyay.co.cc 28/2/2010  

ငါ တုန္သြားတယ္ 
ဒီတံုးမွာ မုန္တိုင္းလာေပါ့ 
မဟာသမုဒၵရာမွ မဟုတ္ပါ 
အနႏၱ စၾက၀႒ာမွမဟုတ္ပါ 
မုန္တိုင္းလို မုန္တိုင္းလာေပါ့ 
ငါ့ကုိယ္တြင္းမွ မုန္တိုင္းလာေပါ့ 
မွန္မ်ားကြဲေပါ့ 
ငါ အျမြာျမြာ အစိတ္စိတ္ 
ငါ အစိတ္စိတ္ အျမြာျမြာ 
မွန္လိုကြဲေပါ့ 
ေသြးထြက္ေပါ့ 
ေသြးျခင္းျခင္းနီ ငါဆိုတာလိုက္ေကာက္လည္း** 
ဘယ္မွာမွ ေကာက္၍မရပါ 
တစ္စတစ္ဖဲ့မွ် မရပါ၊ ဒုကၡပဲ 
 
ဆိုးပုံက 
‘ငါဟာ ငါျဖစ္တယ္’ လို ့ 
ဖင္ေခါင္းက်ယ္လို ့ မရေတာ့တာပဲ၊ ဒုကၡပဲ 
ဒိန္းဒလိန္း ဖမ္းစားသလို 
အဲဒီ ေသြးအလိမ္းလိမ္းငါးမ်ား 
ခင္ဗ်ားဖတ္ပါေတာ့။ ။ 
 
ေအာင္ခ်ိမ့္ 
 
၂၈ ဂ်ဴလိုင္ ၁၉၉၇ မွ ၁၂ ၾသဂုတ္ ၁၉၉၇ 
 

ေနာက္ ၆ လ ၇ လေလာက္ၾကာတဲ့အခါ 
ဒီကဗ်ာ ကိုစာေၾကာင္းေ့ရွေနာက္ေ့ရႊတာ 

အေပၚေအာက္ေ့ရႊတာ ျပင္တာ ဆင္တာ ျဖဳတ္တာ ပယ္တာ 
ျဖည့္စြက္တာ ထပ္တိုးတာ နည္းနည္းစီ ထပ္လုပ္ပါတယ္။ 

 

 


