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ဂၽြန္လ၏မုိးေရမ်ား 

သိဒၶတၳလိႈင ္

 

 

အသံသစ္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအား ဘာသာစကားတမ်ိဳးၿဖင့္ ေၿပာ၏။ ယင္းဘာသာစကားသည္ 

လူၾကီးမ်ားကုိ ဦးေႏွာက္ေၿခာက္ေစသည္..။ 

( Life -- ၆၉ ၊ဒီဇင္ဘာ) 
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ၾကံစည္ေနေသာ 
အသက္ ၂၃ ႏွစ္႐ွ ိ
ဒူးေပၚဂါ၀န၀္တ ္
အိုင္ယာလန္လံုမပ်ိဳ 
အမတ္ “မစၥ ဘားနားဒဲ့ ဒက္ဗလင”္သို႔ 
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ရာဇ၀င္ 

 

မနက္ခင္းေစာေစာေလးမွာ “ဂၽြန္လ၏ မိုးေရမ်ား”စာအုပ္ကို ထုတ္မလို႔ဆိုၿပီး လာေခၚသူနဲ႔အတူ 
ျပည္ - ရန္ကုန္ အျမန္ရထားေလးေပၚမွာ ထိုင္လိုက္ခဲ့ေတာ့ ႏွင္းဆီေနက ဂၽြန္လရဲ့ မိုးသား 
မိုးရပိ္ေတြၾကားမွာ ေပ်ာက္လို႔ေပါ…့။ ရထားျပတင္းေပါက္က ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သစ္ပင္၊ 
လယ္ကြင္း၊ ျမက္ခင္းျပင္။ အဲဒီ စိမ္းေအးမႈေလးေတြေၾကာင့္ ၾကည္ႏူးရေတာ့မွာလား …။ 
 
(၁) 
ကမၻာထဲမွာေတာ့ ဘုရားစင္ေလးေတြ၊ ေပ်ာ္ပြဲစား႐ုံေလးေတြ၊ စာအုပ္ဆိုင္ေလးေတြ၊ 
ပန္းခ်ီျပခန္းေလးေတြ၊ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေၿဖပြဲေလးေတြနဲ႔ ၿပည့္လို႔ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ 
အဲဒီေအးခ်မ္းမႈေလးေတြၾကားမွာပ ဲလူေတြမေၿပလည္ႏုိင္ၾကဘူးေနာ္။ လူေတြရဲ့ ငိုေၾကြးသံေတြ၊ 
မေက်နပ္သံေတြ၊ အံၾကိတသ္ံေတြ၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးသံေတြ ကမၻာထဲမွာျပည္လ့ို႔ မဟုတ္လား..။ 
ဘုရားကိုးကြယ္ၾကတဲ့သူေတြ မေၿပလည္ၾကဘူးတဲ့။ 
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္ၾကတဲ ့ လူေတြအတြက္ပါပ.ဲ၊ ဗုဒၶဘုရား၊ ကားလ္မတ ္ အေတြးအေခၚ၊ 
လီနင၀္ါဒ စလို႔ေပါ့ေလ။ ဘုရားၿဖစ္သြားၾကသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္အၾကီးအက ဲျဖစ္သြားၾက 
သၾူကီးေတြဟာလဲ သူတို႔ရဲ့ အ႐ုိးသားဆံုးခံစားရာက ရခဲ့တဲ့ဒႆနေတြနဲ႔ လူေတြကိ ုေဟာေၿပာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီကမၻာထဲမွာ နားလည္ခဲ့ပါၿပီေလ ..။ လူေတြဟာ ကမၻာထဲမွာ အစဥအ္လာ 
ေတြကို လုပ္ကိုင္လည္ပတ ္ လႈပ္႐ွားရင္းနဲ႔ပဲ ေမြးဖြား၊ၾကီးၿပင္း၊ ေသဆံုးဆိုတာေတြကို 
ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အမွန္ဆိုတာမ်ိဳးကိ ု လူေတြဟာ လုပ္ခြင့္မရၾက႐ွာပါဘူး။ အမွန္ 
တရားကိ ု ေတြ႔သြားသူဆိုတာလည္း မ႐ွိသေလာက ္ ႐ွားပါတယ ္ ...။ အမွန္ဆိုတဲ ့ အဲဒီ 
အမွန္တရားဟာ ဘာမ်ားပါလ ဲ...။ 
 

(၂) 
မေန႔က တကၠသိုလ္ကေကာင္မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ သူက က်ေနာ္ ဆံပင္႐ွညတ္ာ 
ကိ ု ေၾကာက္လို႔တဲ့ ...။ ဒါနဲ႔က်ေနာ္က ႐ုိး႐ုိးသားသားပ ဲ ျပန္ေျပာမိတယ္ ...။ “လူေတြအားလံုး 
ဟာ ေၾကာက္ဖို႔ေကာငး္ပါတယ္ ...။ လူေတြဟာ ကိုယ္ခႏၶာထဲမွာ အၿမဲတမ္း႐ွိေနတဲ့ ေလာဘ၊ 
ေဒါသ၊ ေမာဟေတြကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ အၿမဲတမ္း ျပန္ေၾကာက္ေနသင့္ၾကပါတယ ္ ...။ 
အဲလိုသာ လူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲတမ္း ၿပန္ေၾကာက္ေနၾကရင္ တၿခားဘယ္သူ႔မွ 
ေၾကာက္တတ္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ၿပီးေတာ ့ ကိုယ့္ကိယု္ကိုေၾကာက္တတ္ေနတဲ့အတြက ္
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ကိုယ္ခႏၶာထဲမွာ႐ွိတဲ ့ ေၾကာက္စရာေတြကိုလည္း ဖယ္႐ွားတတ္ႏုိင္လာပါလိမ့္မယ ္ ..” အဲလိပုဲ 
က်ေနာ္ေျပာလိုက္မိတယ္။ 

 
ဟုတ္ပါတယ္။ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့သစ္သီးကိုစားၿပီး လူဟာ ေဒါသၿဖစ္ဖို႔၊ ႐ုိင္းစိုင္းဖို႔၊ ၾကမ္းတမ္းဖို႔ 
အင္အားေတြ တိုးလာတယ္၊ ဥပေဒဆိုတာ႐ွိလို႔ လူက ဥပေဒကိုေကြ ႔ေ႐ွာင္ၿပီး ေဖာက္ၿပန္တယ ္
..။ ဖရင့္စင္နာထရာလိ ု မင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေငြေၾကးဟာ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရ႐ွိ 
ပါတယ္ ..။ လယ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ ့ စပါးစိုက္ခေငြေၾကးဟာလည္း ဒီလိုရဖို႔ လူေတြဟာ 
ဖစဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္သင့္ၾကပါၿပ ီ ...။ ဟုတ္ကဲ.့.။ အစဥ္အလာထဲမွာပ ဲ ေနထိုင္ေနၾကရတဲ့ 
လူေတြအဖို႔ ဒီလိုလုပသ္င့္တဲ့ “အမွန္”မ်ိဳးတစ္ခုကိ ု ျပလိုက္တဲ့အခါမွာလည္း ဟိုအေ၀းၾကီးက 
စိတ္ကူးယဥ္မႈတစ္ခုလို႔ ထင္ေနၾကမွာပါပ ဲ ..။ ႐ုပ္႐ွင္႐ုံေအာက္မွာ၊ ပန္းၿခံထဲမွာ၊ ကုလားထိုင ္
ေပၚမွာ၊ ဘုရားရင္ၿပင္ေတာ္ေပၚမွာ၊ အိမ္မွာ၊ လမ္းမွာ လူေတြဟာ ဘာေၾကာင္ဘ့ာေတြ 
လုပ္ေနၾကရသလဲဆိုတာလည္း တကယတ္မ္းမွာေတာ ့ မသိၾကရပါဘူး ..။ ဒါေၾကာင့္ပ ဲ
ေနနဲ႔လေအာက္မွာ လူကၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ုမရေသးပါဘူး။ 

(၃) 
၇၀ခု ဂၽြန္လက ႐ိုးသားတဲ့ ခံစားမႈေလးေတြနဲ႔ “ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား”စာအုပ္ကေလးကိုေရးၿဖစ ္
တယ္။ စာအုပ္မထုတ္ေ၀ၿဖစ္ရင္လည္း ကမၻာထဲမွာ လက္ေရးစာမူကိဖုတ္ၿပီးသြားတဲ့သူေတြက 
ေၿပာၾကဆုိၾကရင္း တဆင့္စကားတဆင့္နဲ႔ ပ်ံႏ့ွံ႔သြားခ်င ္ ပ်ံ့ႏွံ႔သြားပေစဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး 
ေလးေတြနဲ႔ေပါ့ေလ..။ ကမၻာထဲေနထိုင္သူမို႔ ကမၻာထဲမွာၾကားဖူးတဲ့ေနရာ၊ ပစၥည္း၊ လအူေခၚ 
အေ၀ၚေတြနဲ႔ပ ဲေရးခဲ့တယ.္.။ 

အဲဒီတုန္းက ဂ်ိန္းေဖာင္ဒါက ေအာ္စကာဆုမရေသးဘူး။ အာရပ္ေပ်ာက္က်ားမယ္ လီလာ 
ခါလတ္ ကလည္း ေထာင္ထဲမွာ။ ခုေတာ့ .. ၇၂။ စိမ္းလနး္တဲ့ဂၽြန္လ ေရာက္လာၿပန္ၿပီေလ..။ 

 

၈ ၊ဂၽြန္ ၁၉၇၁ သိဒၶတၳလိႈင ္
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၂၂ (သုိ႔မဟုတ္)ကၽြႏ္ုပ္၏႐ုပ္ပုံလႊာ 

 
ေဆးၿပင္းလိပ ္
ကိတ္မုန္႔၊ေက်ာက္ခ ဲ
ငရဲမီး၊လမင္း 
ဂ်ံဳခင္း၊ပိေတာက၀္ါ 
ဟစ္တလာ့ႏႈတ္ခမ္းေမြး 
“ဒက္ဗလင”္ေမြးတဲ့သား 
ဘီတယ္လ္ဓါတ္ၿပားမ်ား 
အားလုံးဟာငါၿဖစ္တယ္..။ 

သိဒၶတၳလိႈင ္
 

ငါ့ရင္ထဲက ေဟာင္ေကာင္လွပ်ိဳၿဖဴ (အႏုပညာ) 

 
“ေဟာင္ေကာင္ကမိန္းကေလး”  
ေမႊးပ်ံ ႔တဲ့႐ုပ္႐ွင္ကား ၊ပတၱၿမား႐ံုမွာ 
ေၿခာက္နာရီခြဲပြဲၾကည့္ရတယ္။ 
 
ဂ်ပန္မင္းသမီး “အာကီကိ”ုဟာ 
အနီေရႊေရာင္ဂါ၀န္တိုနဲ႔ 
ေဟာင္ေကာင္က 
ၾကက္မေလးလုပ္ရတယ္။ 
 
အိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ ့
ေမွာက္ခါအိပ္လွဲ၊အေတြး၀ဲမွာ 
အသဲထဲမွာ၊စိတ္ထဲမွာ 
“အာကီကိ”ုကိုခ်စ္မိၿပီ။ 
 
သိဒၶတၳလိႈင ္
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သဗ်စ္သီးမ်ားမီးေလာင္ၿခင္း 

 
အစိမ္းေရာင္ရဲရဲ၊သရက္ပြင့္တို႔အရိပ္မွာ 
ခင့္ႏႈတ္ခမ္းကိုကိုက္စုပ္ၿပီး 
သစ္ေတာ္သီး၊သၾကားသီး 
ၾသဇာသီး၊စေတာ္ဘယ္ရီသီး 
မာလကာသီးေတြခူးေနတယ္။ 
 
ဒီအခ်ိန္မွာ၊ဆိုဗီယက္ကလား 
အေမရိကန္ကလား၊အႏုၿမဴမ်ားၿဖန္႔က်ဲလိုက္ရာ 
ဂဂၤါၿမစ္၊ဆန္ဖရန္စစၥကိုတံတား 
ဘီတယ္လ္ဓါတ္ၿပားကုမၸဏီ၊ပီကင္း 
ခ်ငး္ေတာင္တန္း၊အေနာ္ရထာလမ္း 
တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏အနမ္းမ်ား 
မီးခိုးမိႈင္းၾကား၊အဆိပ္ေငြ ႔ၾကား 
ေပ်ာက္ဆံုးသြား။ 
 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

သက္တန္႔ဟာလွတယ္ 

 
မိုးေၿပာင္ေၿပာင္မွာ 
ခ်ယ္ရီေရာင္၊နီလာေရာင ္
လိေမၼာ္သီးေရာင္၊ေဆးေရာင္စံုၿဖန္႔ 
အိုး သက္တန္႔။ 
 
“စုဘုရားလတ္”ေ႐ႊအက်ၤ  ီ
“ပီကာဆို”အၿပာ၊ဖင္မလီယာအစိမ္းေရာင ္
ေနေရာင္ရဲ ႔အန ီ
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ေဆးရည္ေတြကိုသင့္ကိုယ္ထဲမ်ား 
ထည့္ထားသလား.။ 
 
ကၽြႏု္ပ္သည္ကား 
စိတ္႐ုိင္းမ်ားၿခင္း၊မူးယစ္မိုက္မဲၿခင္း 
ေဒါသၾကီးၿခင္း၊ဆိုးသြမ္းၿခင္း 
မြဲညစ္ၿခင္း အေရာင္မ်ားၿဖင္ ့
အသင့္အား႐ွက္မိေပစြ ... ။ 
 
သိဒၶတၳလိႈင ္
 

ဟုိႏိုလူလူမွာကုန္စုံဆုိင္ေလးဖြင့္မယ္ 

 
ဟိုႏုိလူလူမွာ 
နာနတ္၀ုိင္၊မလိုင္ေခ်ာကလက ္
၀က္သားစည္သြပ္ဗူး၊ေကာ္ဖီဗူး 
ပစၥည္းထူးထူးဆန္းဆန္းေလးေတြေရာင္းဖို႔ 
၀ါေ႐ႊညိဳနီေဆးေရာင္စံုနဲ႔ 
ကုန္စံုဆိုင္ေလးဖြင့္မယ္။ 
 
ဗီသိုဗင ္
လီနင္၊ဂ်က္ကလင္း 
ေနမင္းေအာကက္ၿပည္သူမ်ားဘို႔ 
မရီၾကပါနဲ႔၊ဒါဟာ 
နီလာရည္၊စိန္ရည္၊ၿမရည္လူးတဲ ့
စိတ္ကူးထဲကရည္႐ြယ္ခ်က္ေလ..။ 
 
သိဒၶတၳလိႈင ္
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မာရီလင္မြန္႐ိုးသုိ႔တမ္းၿခင္း 
 
“ဆင္းရဲၿခင္းကဒုကၡ”တဲ့။ 
 
နီလာေရာင္ေရခ်ိဳးခန္း 
ပဲရစ္ေရေမႊးၿဖန္းထားေသာပန္းၿခ ံ
မရမ္းေရာင္႐ွန္ပိန္၊ေရခဲစိမ္ “မာတီနီ” 
ေငြၿခည္ေရာင္ေရခဲေသတၱာတို႔ၾကားမွာ 
အဆိပ္ေသာက္ေသဆံုးသြားေသာ 
ေဟာလီး၀ုဒ္၏ၾကယ္ပြင့္အၿပာ 
အို၊မာရီလင္မြန္႐ုိး။ 
 
“ခ်မ္းသာၿခင္းမွာ 
ဘာဒုကၡမ်ားေတြ႔ခဲ့သလဲ” ။ 
 
သိဒၶတၳလိႈင ္

  

ပန္းသီးနီနီၿဖစ္ခ်င္တယ္ 
 
ပန္းသီးနီနီဟာ 
ငါၿဖစ္ခ်င္တယ္။ 
 
ဟာေ၀ယံကၽြန္းကိုမသိဘူး။ 
ဘားဒိုးကိုမသိဘူး။ 
မာတနီကိုမသိဘူး။ 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကိုမသိဘူး။ 
ဆိန္းၿမစ္ကိုမသိဘူး။ 
အစိမ္းေရာင္ေကာင္မေလးကိုမသိဘူး။ 
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ပန္းသီးပင္ေအာက္မွာ 
ေ၀ဒနာေတြကိုထားခဲ့မယ္။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

  

အခန္းက်ဥ္းထဲကလူသုံးဦး 
 
“ေရာဘတ္ကေနဒ”ီဟာ 
ဆာရ္ဟန္ရဲ ႔က်ည္ဆန္နဲ႔ေသခဲ့တယ္။ 
 
“ဂိုးလ္ဖင္းဂါး”ဇာတ္ကားထဲမွာ 
“႐ွယ္လီအီတန”္ဟာ 
ေ႐ႊရည္သုတ္ၿပီးအသတ္ခံရတယ္။ 
 
မိန္းမရဲ ႔အနမ္းမ်ားက 
“ပုသွ်ကင”္ကိုေသေစခဲ့တယ္။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္
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လဖက္ေရ 
 
စီးကရက္တလ ိ
 
စီးကရက ္
လဖက္ေရ 
ေပါင္မံု႔ 
 
စီးကရက ္
 
 
ဇဒါ၊ရီေကာ္တာ၊ဘီယာ၊ဇီဗားဂိုး႐ုပ္႐ွင္၊တင္တင္လွ၊ပုလဲ၊႐ႈိးေဒါင္း၊နစ္ကဆင္၊ ၁/၈ 
ေဒၚလာ၊မာဇဒါ၊ရီေကာ္တာ 
 
 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

ပုိက္ဆံမ႐ိွေသာေန႔မ်ား 
 
စီးကရက္တစ္လိပ ္
ေပါင္မံု႔တလံုး၊လဖက္ရည္တခြက္ပ ဲ
တမ္းတပါတယ္။ 
 
မာဇဒါ၊ရီေကာ္တာ 
မႏၲေလးဘီယာ 
ေဒါက္တာဇီဗားဂိးု႐ုပ္႐ွင ္
တင္တင္လွရဲ ႔ေတးဂီတမ်ား 
သတိမရႏုိင္ပါ။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္
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င႐ုပ္သီးဟာ သၾကားလုံးမဟုတ္ပါ 

 
ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားမွာ 
ၿခေသၤ့႐ုပ္ဟာထိုင္ေနတယ္။ 
 
သင္ဟာ ကမၻာထဲမွာ 
မာမာေအးေတးသံ၊ဂ်ပန္ခ်ယ္ရ ီ
ႏွင္းဆီေရာင္မာဇဒါ၊ဧရာ၀တီည 
ဆစ္ဒနီဂ်ံဳခင္း၊စပရင္းရာသ ီ
အီတလီအပ်ိဳမနဲ႔ 
အလွအပပစၥည္းေတြခ်ည္း 
႐ွိေစခ်င္ရင ္
သင္ငါေၿပာသလိုလုပ္ပါ။ 
 
ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားကၿခေသၤ့႐ုပ္ကိ ု
ေၿမမွာလဲက်ေအာင ္
သင့္ရဲ ႔လက္သီးနဲ႔ထိုးပါ 
ၿခေသၤ့႐ုပ္ဟာလဲက်သြားရင္  
သင္ၿဖစ္ခ်င္တာ 
ေတြၿဖစ္လိမ့္မယ္ေလ။ 
 

သိဒၶတၳလိႈင ္

 

နံနက္႐ႈခင္း 
 
ႏွင္းဆီေရာင္ေနမင္း 
နံနက္ခင္းမွာစိမ္းလန္းေနတယ္။ 
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ဘ၀ဟာ 
ဂင္ဇာလမ္းမလား 
ခ်က္စတာဖီးစီးကရက္လား 
တက္ေန၀င္းလဖက္ရည္ဆိုင္လား 
ဟႏြဳိင္တိုက္ပြဲလား၊ပဲရစ္ၿမိဳ ႔ေတာ္လား 
ေကာ္နီဖရန္႔စစ္ ေတးသံလား 
အေတြးမ်ားလႈပ္႐ွားေနတယ္။ 
 
ေဟာ၊ေၿမာက္ဖက္လမ္းမွာ 
သရက္သီးသည္ေတာသူမေလး 
ၿမိဳ ႔ကေက်ာင္းသူမေလး 
အၿဖဴ၊အညိဳ၊အၿပာ၊အ၀ါ 
အင္း ဒါဟာ ဘ၀ေပါ့။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

 

ငွက္ေပ်ာသီးစားသူသုိ႔ 
 
လမ္းမအနက္ေရာင္ေပၚမွာ 
ငွက္ေပ်ာခြံမပစ္ပါနဲ႔။ 
 
ဆူကာႏုိ၊နစ္ဆင္ ္
ဂၽြန္ဆင္၊ေဒါက္တာႏိုး 
ဘားဒိုး၊ဂိုးလ္ဖင္းဂါးတို႔ 
နင္းမိသြားလွ်င္အေရးမၾကီးပါ။ 
 
ဇီးသီးေရာင္းသူေလး 
ေဆးလိပ္သမေလး၊ေက်း႐ြာသူေလး 
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ၿမိဳ ႔ေက်ာင္းသူေလးမ်ား 
နင္းမိသြားလွ်င္သနားစရာ။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

လဖက္ရည္တခြက္ 
 

ေငြလေရာင္ၿခည္ကိ ု
ခ်စ္သူ႔ထမီထဲမွာထည့္ခ်င္တယ္။ 
 
ဆိုဖီယာလိုရင္းႏႈတ္ခမ္းကိ ု
နမ္းစုတ္ခ်င္တယ္။ 
 
အားလံုးအာသာေၿပေအာင ္
လဖက္ရည္တခြကပ္ဲ ေသာက္လိုက္ပါတယ္။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

တနဂၤေႏြတခုရဲ ႔ခံစားမႈ 
 

လမ္းထိပ္ကြမ္းယာဆိုင္က 
သၾကားလံုးဟာခ်ိဳတယ္။ 
 
ဂ်ယ္ရီလူး၀စၥနဲ႔ 
သန္းႏြဲ ႔က ရီရတယ္။ 
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ႏွင္းဆီမေလးရဲ ႔အၿပံဳးမ်ားဟာ 
ငါ့ကိုဖမ္းစားသြားခဲ့တယ္။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

လွပတ့ဲရပ္ကြက္မ်ား 
 

အမိုးနီနီအိမ္မ်ား 
ေရဒီယိုေတးသံမ်ား 
႐ွမ္ပိန္ေရာင္မီးပြင့္မ်ား 
စႏၵယားေရာင္လမ္းမမ်ားနဲ႔ 
ခမ္းနားေပ့ၿမိဳ ႔ေတာ္ရဲ ႔ရပ္ကြက္မ်ား။ 
 
ရပ္ကြက္မွာေနသူမ်ားကား 
အရက္သမား၊ဖဲသမား 
ဖုရားလူၾကီး၊ၿမိဳ ႔သူဗိုလ္ကေတာ ္
ဗိုက္သားေပၚတဲ့အရာ႐ွိမယားငယ္နဲ႔ 
အၿခားဟန္ေဆာင္ေကာင္းၾကသူမ်ား။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

အိမ္ၿဖဴေတာ္အပ္ႏွင္းၿခင္း 
 
သင္ဟာအညၾတတဦးပါ 
သင္ “နစ္ကဆင”္ရဲ ႔“သမၼတ”ရာထူးရတဲ့အခါ 
ေဗာ္ယဂါအနီ၊ကာဆီႏုိပြဲ႐ံ ု
ဥေရာပသက္တန္႔ေရာင္စံ ု
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ရန္ကုန္ညေနခင္း၊ဟန္ေဂရီၿမိဳ ႔ေတာ ္
ေမာ္စကို “ညၿဖဴ”မ်ားအား 
လွပေစမလား၊ဗံုးၾကဲပစ္မလား 
သင္ဟာ“ဟစ္တလာ”ရဲ ႔ဖခင္ၿဖစ္မလား။ 
 

သိဒၶတၳလိႈင ္

 

ေရႊ၀ါေရာင္သရက္သီး၏ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ 
 
သရက္သီးေ႐ႊ၀ါေရာင္ငဲ ့
စိမ္းေမွာင္႐ြက္ရင့္၊သရက္ပြင့္တို႔ၾကားမ ွ
သင့္ကိုခူးရပါေတာ့မည္။ 
 
ခြင့္လႊတ္ပါ 
မ်က္ႏွာလွသူ၊အသဲလွသ ူ
ေငြၿဖဴေရာင္ “ခရစ္”ႏငွ့္ 
ကၽြႏု္ပ္ခ်စ္သူစားရန ္
သင့္အားခူးရပါေတာ့မည္။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

အရက္ဆုိင္မွထခ့ဲၿပီးေနာက္ 
 
“ဂ်က္ကလင္း”ဟာ  
“အိုနာစစ”္နဲ ႔ 
ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းစုပ္ေနပါေစ။ 
 
မင္းဟာ 
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မာရ္စကာဘရန္ဒ ီ
စဲလ္မီစီးကရက ္
ဖီးယက္လိမ္ေမာ္ေရာင ္
ဖူဂ်ီေတာင္ၿပာ 
ခ်ီကာဂိုႏုငိ္လြန ္
ေ႐ွာင္ကြန္နရီရဲ ႔႐ုပ္႐ွင္႐ုိက္ခတို႔ထက ္
တန္ဖိုး႐ွိအခ်ိန္မ်ားမွာ 
အလုပ္တစ္ခုအားလုပ္ပါ 
ဘာေၾကာင္ ့
ဂ်က္ကလင္းရဲ ႔အတင္းေၿပာေနတာလဲ။ 
 
ပီးေတာ့၊ငါနဲ႔မင္းလ ဲ
“ဂ်က္ကလင္း”ကိုရမယ္ဆိုရင ္
လိုခ်င္ၾကတာပဲမဟုတ္လား။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

ေပါင္မံု႔စားသူမ်ားအေၾကာင္း 
 
နက္စကဖီးရယ ္
႐ွယ္နယ္နံပါတ္ငါးရယ ္
စေတာ္ဘယ္ရီပင္ရယ ္
သင္တို႔ကိုကၽြႏု္ပ္ေလးစားပါတယ္။ 
 
သင္တို႔ရဲ ႔အ႐ွင္သခင“္လ”ူေတြကေတာ ့
“ဘယ္ရီကရင္းလိမ္းရတယ”္ 
“ဆံပင္တိုတိုညွပ္ရတယ”္ 
“ေကာလိပ္ပညာတတ္ရတယ”္ 
“ဘုရား႐ွိခိုးရတယ”္ 
“႐ြန္နယ္လ္ကားစီးရတယ”္ 
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“ဗက္၆၉ေသာက္ရတယ”္ 
ဒီစာတမ္းေတြေ႐ွ ႔မွာၿပၿပီး 
ေဒါသၿဖစ္ၾက အတင္းေၿပာၾက 
အနာလိုၾက၊စိတ္ထားညစ္ၾက 
ဒီလိုနဲ႔စစ္ဆိုတာၿဖစ္လာၾကတယ္။ 

 
သိဒၶတၳလိႈင ္

 

စိတ္ကူးထဲကခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား 
 
က်ေနာ္လိုခ်င္တာ 
သံုးခု႐ွိပါတယ္။ 
 
ေမ႐ွင္ရဲ ႔ပ်ိဳ ႔မွာတမ္းဓါတ္ၿပား။ 
ပီကာဆိုရဲ ႔ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္။ 
၃၁လမ္းကဂြက္ေထာ္။ 
 
က်ေနာ္မလိုခ်င္တာသံုးခုကေတာ ့
နစ္ဆင္၊သူ၏လမ္းစဥ္နဲ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ 
 

သိဒၶတၳလိႈင ္

 

ေဆးလိပ္မီးခုိးမ်ားကုိစကၠဴအိတ္ထဲထည့္ၿခင္း 
 
ေနာက္သံုးႏွစ္မွာ 
ငါဟာဘာၿဖစ္မလဲ။ 
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ဖင္မလီယာပိုင္႐ွင္လား။ 
ဂ်ိန္းေဖာင္ဒါရဲ ႔ခင္ပြန္းလား။ 
လဖကရ္ည္ဆိုင္အလုပ္သမားလား။ 
လန္ဒန္သဗ်စ္ၿခံကသူေဌးေလးလား။ 
ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္လား။ 
အစိုးရအက်ဥ္းသားလား။ 
အင္ဒီရာဂႏၵီရဲ ႔အတြင္းေရးမွဴးလား။ 
 
ေနာက္သံုးႏွစ္မွာ 
ငါဟာဘာၿဖစ္မလ ဲ
ဘာၿဖစ္မလဲ။ 

 

သိဒၶတၳလိႈင ္
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