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ပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္းပံုႏိွပ္မွတ္တမ္း        
စာမူခြင့္ျပဳခ်က္စာမူခြင့္ျပဳခ်က္စာမူခြင့္ျပဳခ်က္စာမူခြင့္ျပဳခ်က္- ၄၀၁၆၄၁၁၂၁၁၄၀၁၆၄၁၁၂၁၁၄၀၁၆၄၁၁၂၁၁၄၀၁၆၄၁၁၂၁၁    

မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္- ၄၀၁၅၃၉၁၂၁၁၄၀၁၅၃၉၁၂၁၁၄၀၁၅၃၉၁၂၁၁၄၀၁၅၃၉၁၂၁၁ 

အုပ္ေရအုပ္ေရအုပ္ေရအုပ္ေရ- ၅၀၀၅၀၀၅၀၀၅၀၀ 

တန္ဖိုးတန္ဖိုးတန္ဖိုးတန္ဖိုး- ၃၅၀၀၃၅၀၀၃၅၀၀၃၅၀၀    က်ပ္က်ပ္က်ပ္က်ပ္ 

မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းသ႐ုပ္ေဖာ္မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းသ႐ုပ္ေဖာ္မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းသ႐ုပ္ေဖာ္မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္အတြင္းသ႐ုပ္ေဖာ္- ေဖသစ္တည္ေဖသစ္တည္ေဖသစ္တည္ေဖသစ္တည္    

အတြင္းအျပင္အဆင္ႏွင့္ဒီဇိုင္းအတြင္းအျပင္အဆင္ႏွင့္ဒီဇိုင္းအတြင္းအျပင္အဆင္ႏွင့္ဒီဇိုင္းအတြင္းအျပင္အဆင္ႏွင့္ဒီဇိုင္း- k.k.k.k.    thuyathuyathuyathuya 

အတြင္းဖလင္အတြင္းဖလင္အတြင္းဖလင္အတြင္းဖလင္-    ေအဇက္ေအဇက္ေအဇက္ေအဇက္ 

ထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူထုတ္ေဝသူ- ဦးသန္းစိုးေထြးဦးသန္းစိုးေထြးဦးသန္းစိုးေထြးဦးသန္းစိုးေထြး    ((((စိုးဇင္စာေပစိုးဇင္စာေပစိုးဇင္စာေပစိုးဇင္စာေပ)))) 

အတြင္းပုံႏိွပ္သူအတြင္းပုံႏိွပ္သူအတြင္းပုံႏိွပ္သူအတြင္းပုံႏိွပ္သူ-    ထြန္းေတာက္ၾကယ္ေအာ့ဖ္ဆက္ထြန္းေတာက္ၾကယ္ေအာ့ဖ္ဆက္ထြန္းေတာက္ၾကယ္ေအာ့ဖ္ဆက္ထြန္းေတာက္ၾကယ္ေအာ့ဖ္ဆက္ 

အဖံုးပုံႏိွပ္သူအဖံုးပုံႏိွပ္သူအဖံုးပုံႏိွပ္သူအဖံုးပုံႏိွပ္သူ- KYAWZAYKYAWZAYKYAWZAYKYAWZAY 

စာအုပ္ခ်ဳပ္စာအုပ္ခ်ဳပ္စာအုပ္ခ်ဳပ္စာအုပ္ခ်ဳပ္-    ဂုဏ္မာန္ဂုဏ္မာန္ဂုဏ္မာန္ဂုဏ္မာန္ 

ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္ပထမအႀကိမ္        ၂၂၂၂၂၂၂၂၀၀၀၀၀၀၀၀၁၁၁၁၁၁၁၁၂၂၂၂၂၂၂၂၊၊၊၊၊၊၊၊        ဧၿပီဧၿပီဧၿပီဧၿပီဧၿပီဧၿပီဧၿပီဧၿပီ        
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ေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာ        စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္        

 ၁၃၂၂၁၃၂၂၁၃၂၂၁၃၂၂    သီတင္းကၽြတ္လျပည့္တြင္သီတင္းကၽြတ္လျပည့္တြင္သီတင္းကၽြတ္လျပည့္တြင္သီတင္းကၽြတ္လျပည့္တြင္    ဖြားျမင္ခဲ့၊ဖြားျမင္ခဲ့၊ဖြားျမင္ခဲ့၊ဖြားျမင္ခဲ့၊    ျဖဴးၿမိဳ႕ျဖဴးၿမိဳ႕ျဖဴးၿမိဳ႕ျဖဴးၿမိဳ႕    ((((၃၃၃၃))))လမ္းေလမ္းေလမ္းေလမ္းေနနနန    ဦးက်င္ေမာင္၊ဦးက်င္ေမာင္၊ဦးက်င္ေမာင္၊ဦးက်င္ေမာင္၊    ေဒၚခင္ဝင္းတို႔၏ေဒၚခင္ဝင္းတို႔၏ေဒၚခင္ဝင္းတို႔၏ေဒၚခင္ဝင္းတို႔၏    ဒုတိယသား။ဒုတိယသား။ဒုတိယသား။ဒုတိယသား။    ျဖဴးျဖဴးျဖဴးျဖဴး    အ၊အ၊အ၊အ၊    

ထ၊ထ၊ထ၊ထ၊    ကကကက((((၁၁၁၁))))တြင္တြင္တြင္တြင္    ဆယ္တန္းအထိဆယ္တန္းအထိဆယ္တန္းအထိဆယ္တန္းအထိ    ပညာသင္ခ့ဲ။ပညာသင္ခ့ဲ။ပညာသင္ခ့ဲ။ပညာသင္ခ့ဲ။    ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ္ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ္ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ္ပဲခူးဒီဂရီေကာလိပ္    ေရထြက္ပစၥည္းအတတ္ပညာေရထြက္ပစၥည္းအတတ္ပညာေရထြက္ပစၥည္းအတတ္ပညာေရထြက္ပစၥည္းအတတ္ပညာ    ဒီပလိုမာဒီပလိုမာဒီပလိုမာဒီပလိုမာ    သင္တန္းတက္ခ့ဲ။သင္တန္းတက္ခ့ဲ။သင္တန္းတက္ခ့ဲ။သင္တန္းတက္ခ့ဲ။    

    ၁၉၈၀၁၉၈၀၁၉၈၀၁၉၈၀    ျပည့္ႏွစ္တြင္ျပည့္ႏွစ္တြင္ျပည့္ႏွစ္တြင္ျပည့္ႏွစ္တြင္    ေဆးတကၠသုိလ္ေဆးတကၠသုိလ္ေဆးတကၠသုိလ္ေဆးတကၠသုိလ္    မႏၲေလးသို႔မႏၲေလးသို႔မႏၲေလးသို႔မႏၲေလးသို႔    ေရာက္ရိွပညာသင္။ေရာက္ရိွပညာသင္။ေရာက္ရိွပညာသင္။ေရာက္ရိွပညာသင္။    

    ၁၉၈၅၁၉၈၅၁၉၈၅၁၉၈၅    ခုႏွစ္တြင္ခုႏွစ္တြင္ခုႏွစ္တြင္ခုႏွစ္တြင္    M.B.B.S(MDY)M.B.B.S(MDY)M.B.B.S(MDY)M.B.B.S(MDY)ဘြဲ႔ရခ့ဲ။ဘြဲ႔ရခ့ဲ။ဘြဲ႔ရခ့ဲ။ဘြဲ႔ရခ့ဲ။    ၁၉၈၇၁၉၈၇၁၉၈၇၁၉၈၇    ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္မွမွမွမွ    ၁၉၉၀၁၉၉၀၁၉၉၀၁၉၉၀    ျပည့္ႏွစ္အထိျပည့္ႏွစ္အထိျပည့္ႏွစ္အထိျပည့္ႏွစ္အထိ    ၃၃၃၃ႏွစ္တာႏွစ္တာႏွစ္တာႏွစ္တာ    တပ္မေတာ္တြင္တပ္မေတာ္တြင္တပ္မေတာ္တြင္တပ္မေတာ္တြင္    

ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းေဆးမွဴးျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းေဆးမွဴးျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းေဆးမွဴးျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းေဆးမွဴး    ဗုိလ္ဗုိလ္ဗုိလ္ဗုိလ္အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္    တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ။တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ။တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ။တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ။    

    ေဆးတကၠသိုလ္ေဆးတကၠသိုလ္ေဆးတကၠသိုလ္ေဆးတကၠသိုလ္    ((((၁၁၁၁))))ရန္ကုန္မွရန္ကုန္မွရန္ကုန္မွရန္ကုန္မွ    ေဆးပညာမဟာသိပၸံေဆးပညာမဟာသိပၸံေဆးပညာမဟာသိပၸံေဆးပညာမဟာသိပၸံ    ((((သားဖြားမီးယပ္ပညာသားဖြားမီးယပ္ပညာသားဖြားမီးယပ္ပညာသားဖြားမီးယပ္ပညာ) M.Med.Sc(O&G) ) M.Med.Sc(O&G) ) M.Med.Sc(O&G) ) M.Med.Sc(O&G) ဘြဲ႔ကုိဘြဲ႔ကုိဘြဲ႔ကုိဘြဲ႔ကုိ    ၁၉၉၃၁၉၉၃၁၉၉၃၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ခုႏွစ္တြင္ခုႏွစ္တြင္ခုႏွစ္တြင္    

ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။    

    အဂၤလန္သုိ႔အဂၤလန္သုိ႔အဂၤလန္သုိ႔အဂၤလန္သုိ႔    ပညာေတာ္သင္သြားခြင့္ရခ့ဲၿပီးပညာေတာ္သင္သြားခြင့္ရခ့ဲၿပီးပညာေတာ္သင္သြားခြင့္ရခ့ဲၿပီးပညာေတာ္သင္သြားခြင့္ရခ့ဲၿပီး    M.R.C.O.G(UM.R.C.O.G(UM.R.C.O.G(UM.R.C.O.G(UK) K) K) K) ဘြဲ႔ကုိဘြဲ႔ကုိဘြဲ႔ကုိဘြဲ႔ကုိ    ၂၀၀၀၂၀၀၀၂၀၀၀၂၀၀၀    ျပည့္ႏွစ္တြင္ျပည့္ႏွစ္တြင္ျပည့္ႏွစ္တြင္ျပည့္ႏွစ္တြင္    ရရိွ။ရရိွ။ရရိွ။ရရိွ။    အလုပ္သင္ဆရာဝန္အလုပ္သင္ဆရာဝန္အလုပ္သင္ဆရာဝန္အလုပ္သင္ဆရာဝန္    

ဘဝတြင္ဘဝတြင္ဘဝတြင္ဘဝတြင္    ဝါသနာအေလ်ာက္ဝါသနာအေလ်ာက္ဝါသနာအေလ်ာက္ဝါသနာအေလ်ာက္    စာမ်ားစတင္ေရးသားခ့ဲၿပီးစာမ်ားစတင္ေရးသားခ့ဲၿပီးစာမ်ားစတင္ေရးသားခ့ဲၿပီးစာမ်ားစတင္ေရးသားခ့ဲၿပီး    ႏွစ္ေပါင္းတစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ၾကာမွႏွစ္ေပါင္းတစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ၾကာမွႏွစ္ေပါင္းတစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ၾကာမွႏွစ္ေပါင္းတစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ၾကာမွ    ၂၀၀၄၂၀၀၄၂၀၀၄၂၀၀၄    ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊    ေဖေဖာ္ဝါရီလေဖေဖာ္ဝါရီလေဖေဖာ္ဝါရီလေဖေဖာ္ဝါရီလ    

သုခခ်မ္းသာသုခခ်မ္းသာသုခခ်မ္းသာသုခခ်မ္းသာ    မဂၢဇင္းတြင္မဂၢဇင္းတြင္မဂၢဇင္းတြင္မဂၢဇင္းတြင္    ပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပခြင့္ရခ့ဲေသာပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပခြင့္ရခ့ဲေသာပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပခြင့္ရခ့ဲေသာပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပခြင့္ရခ့ဲေသာ    ''''မိုက္ကယ္ရယ္၊မိုက္ကယ္ရယ္၊မိုက္ကယ္ရယ္၊မိုက္ကယ္ရယ္၊    ေသာ္တာေဆြရယ္၊ေသာ္တာေဆြရယ္၊ေသာ္တာေဆြရယ္၊ေသာ္တာေဆြရယ္၊    လူနာတစ္ေယာက္ရယ္၊လူနာတစ္ေယာက္ရယ္၊လူနာတစ္ေယာက္ရယ္၊လူနာတစ္ေယာက္ရယ္၊    ကၽြန္ေတာ္ရယ္ကၽြန္ေတာ္ရယ္ကၽြန္ေတာ္ရယ္ကၽြန္ေတာ္ရယ္''''    

ဝတၳဳတိုႏွင့္ဝတၳဳတိုႏွင့္ဝတၳဳတိုႏွင့္ဝတၳဳတိုႏွင့္    စာေပေလာကသုိ႔စာေပေလာကသုိ႔စာေပေလာကသုိ႔စာေပေလာကသုိ႔    ဝင္ေရာက္ခ့ဲ။ဝင္ေရာက္ခ့ဲ။ဝင္ေရာက္ခ့ဲ။ဝင္ေရာက္ခ့ဲ။    

    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္    ''''ဆရာဝန္စစ္စစ္ဆရာဝန္စစ္စစ္ဆရာဝန္စစ္စစ္ဆရာဝန္စစ္စစ္    ျဖစ္ခ်င္တယ္ႏွင့္ျဖစ္ခ်င္တယ္ႏွင့္ျဖစ္ခ်င္တယ္ႏွင့္ျဖစ္ခ်င္တယ္ႏွင့္    ေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာက    ဇာတ္ခုံေပၚကဇာတ္ခုံေပၚကဇာတ္ခုံေပၚကဇာတ္ခုံေပၚက    အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ား''''    

စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္ျဖင့္    ၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆုထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆုထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆုထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆု    ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။    

    တတိယဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္တတိယဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္တတိယဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္တတိယဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္    လူနာျဖစ္သြားေသာလူနာျဖစ္သြားေသာလူနာျဖစ္သြားေသာလူနာျဖစ္သြားေသာ    ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္    ေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာက    ဇာတ္ခုံေဇာတ္ခုံေဇာတ္ခုံေဇာတ္ခုံေပၚမွပၚမွပၚမွပၚမွ    အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေတြ႔အႀကံဳမ်ား    စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္ျဖင့္စာအုပ္ျဖင့္    

၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    သုတစြယ္စုံစာေပဆုသုတစြယ္စုံစာေပဆုသုတစြယ္စုံစာေပဆုသုတစြယ္စုံစာေပဆု    ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။ရရိွခ့ဲ။    
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    Good Health JournalGood Health JournalGood Health JournalGood Health Journal၊၊၊၊    Health Care JournalHealth Care JournalHealth Care JournalHealth Care Journal၊၊၊၊    Health Digest JournalHealth Digest JournalHealth Digest JournalHealth Digest Journal၊၊၊၊    အာယုဒီဃဂ်ာနယ္၊အာယုဒီဃဂ်ာနယ္၊အာယုဒီဃဂ်ာနယ္၊အာယုဒီဃဂ်ာနယ္၊    Fashion Image Fashion Image Fashion Image Fashion Image 

MagazineMagazineMagazineMagazine၊၊၊၊    Eternal Light Magazine Eternal Light Magazine Eternal Light Magazine Eternal Light Magazine မ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္မ်ားတြင္    အပတ္စဥ္အပတ္စဥ္အပတ္စဥ္အပတ္စဥ္    လစဥ္လစဥ္လစဥ္လစဥ္    ေဆးပညာအေျခခံေသာေဆးပညာအေျခခံေသာေဆးပညာအေျခခံေသာေဆးပညာအေျခခံေသာ    ဝတၳဳ၊ဝတၳဳ၊ဝတၳဳ၊ဝတၳဳ၊    ေဆာင္းပါးမ်ားေဆာင္းပါးမ်ားေဆာင္းပါးမ်ားေဆာင္းပါးမ်ား    

မွန္မွန္ေရးသားလွ်က္ရိွ။မွန္မွန္ေရးသားလွ်က္ရိွ။မွန္မွန္ေရးသားလွ်က္ရိွ။မွန္မွန္ေရးသားလွ်က္ရိွ။    ယခုအခ်ိန္အထိယခုအခ်ိန္အထိယခုအခ်ိန္အထိယခုအခ်ိန္အထိ    လုံးခ်င္းစာအုပ္လုံးခ်င္းစာအုပ္လုံးခ်င္းစာအုပ္လုံးခ်င္းစာအုပ္    ((((၁၈၁၈၁၈၁၈))))အုပ္တိတိအုပ္တိတိအုပ္တိတိအုပ္တိတိ    ေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲၿပီးျဖစ္။ေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲၿပီးျဖစ္။ေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲၿပီးျဖစ္။ေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲၿပီးျဖစ္။    

    ယခုအခါယခုအခါယခုအခါယခုအခါ    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊    ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီး၊ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီး၊ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီး၊ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီး၊    ေဆးတကၠသုိလ္ေဆးတကၠသုိလ္ေဆးတကၠသုိလ္ေဆးတကၠသုိလ္    ((((၁၁၁၁))))ရန္ကုန္၊ရန္ကုန္၊ရန္ကုန္၊ရန္ကုန္၊    သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္    ပညာဌာနတြင္ပညာဌာနတြင္ပညာဌာနတြင္ပညာဌာနတြင္    

သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္    အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး    တြဲဖက္ပါေမာကၡအျဖစ္တြဲဖက္ပါေမာကၡအျဖစ္တြဲဖက္ပါေမာကၡအျဖစ္တြဲဖက္ပါေမာကၡအျဖစ္    တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း    အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္    ဝါသနာဝါသနာဝါသနာဝါသနာ    

ထက္သန္ရာထက္သန္ရာထက္သန္ရာထက္သန္ရာ    စာေပမ်ားေရးသားျပဳစုလွ်က္ရိွ။စာေပမ်ားေရးသားျပဳစုလွ်က္ရိွ။စာေပမ်ားေရးသားျပဳစုလွ်က္ရိွ။စာေပမ်ားေရးသားျပဳစုလွ်က္ရိွ။    
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မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ        

ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ    အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ    စာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္း    

၁။၁။၁။၁။    ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္... ... ... ... ဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္း... ... ... ... ဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္း    

၂။၂။၂။၂။    မပူဆာေတာ့လည္းမပူဆာေတာ့လည္းမပူဆာေတာ့လည္းမပူဆာေတာ့လည္း... ... ... ... သူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာ... ... ... ... သနားစရာသနားစရာသနားစရာသနားစရာ    

၃။၃။၃။၃။    ဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူး    မဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူး    

၄။၄။၄။၄။    ဗိုလ္ေအာင္ရင္ဗိုလ္ေအာင္ရင္ဗိုလ္ေအာင္ရင္ဗိုလ္ေအာင္ရင္    ႐ု႐ု႐ု႐ုပ္ရွင္ထဲကပ္ရွင္ထဲကပ္ရွင္ထဲကပ္ရွင္ထဲက    ၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီး    

၅။၅။၅။၅။    အိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲ    ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္    

၆။၆။၆။၆။    ခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလး    လုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳ    

၇။၇။၇။၇။    အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏    ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊    ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊    တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊    ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊    သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊    ေလးေလးေလးေလး    

၈။၈။၈။၈။    အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သုိ႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သုိ႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သုိ႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သုိ႔    ပထမဆုံးေလွကားထစ္ပထမဆုံးေလွကားထစ္ပထမဆုံးေလွကားထစ္ပထမဆုံးေလွကားထစ္    

၉။၉။၉။၉။    စမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလား    ေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကား    

၁၀။၁၀။၁၀။၁၀။    စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔    အီးက်ဴလိုတယ္အီးက်ဴလိုတယ္အီးက်ဴလိုတယ္အီးက်ဴလိုတယ္    

၁၁။၁၁။၁၁။၁၁။    အေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာ    လန္းလန္းလန္းလန္းၿပီးၿပီးၿပီးၿပီး    အိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာ    ႏြမ္းေသာႏြမ္းေသာႏြမ္းေသာႏြမ္းေသာ    ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္    

၁၂။၁၂။၁၂။၁၂။    ျပန္ဆက္ဖုိ႔ျပန္ဆက္ဖုိ႔ျပန္ဆက္ဖုိ႔ျပန္ဆက္ဖုိ႔    ဟန္ျပင္သည့္ဟန္ျပင္သည့္ဟန္ျပင္သည့္ဟန္ျပင္သည့္    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္    

၁၃။၁၃။၁၃။၁၃။    ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္    

၁၄။၁၄။၁၄။၁၄။    သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္    ေညာင္ပင္ေလးလုိေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလုိေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလုိေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလုိေပါ့    

၁၅။၁၅။၁၅။၁၅။    ကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီး    ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္    ခ်စ္တကၠသိုလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသိုလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသိုလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသိုလ္ဆီသို႔    

၁၆။၁၆။၁၆။၁၆။    ေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ဖ်ားကေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ဖ်ားကေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ဖ်ားကေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ဖ်ားက    စည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလး    

၁၇။၁၇။၁၇။၁၇။    ခ်စ္ခြင့္ေပးခ်စ္ခြင့္ေပးခ်စ္ခြင့္ေပးခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ပါေနာ္ပါေနာ္ပါေနာ္............    

၁၈။၁၈။၁၈။၁၈။    အေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္း    ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္    

၁၉။၁၉။၁၉။၁၉။    အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏    အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္    

၂၀။၂၀။၂၀။၂၀။    ရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာ    အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္    

၂၁။၂၁။၂၁။၂၁။    တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္    ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစ    
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၂၂။၂၂။၂၂။၂၂။    မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏    အစအစအစအစ    

၂၃။၂၃။၂၃။၂၃။    ျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖက    အနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာ    

၂၄။၂၄။၂၄။၂၄။    ေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳ    လုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္း    

၂၅။၂၅။၂၅။၂၅။    ေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦး    

၂၆။၂၆။၂၆။၂၆။    စာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲ    ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္    

၂၇။၂၇။၂၇။၂၇။    မျမင္ဝ့ံတာလည္းမျမင္ဝ့ံတာလည္းမျမင္ဝ့ံတာလည္းမျမင္ဝ့ံတာလည္း    ေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာ... ... ... ... မၾကားဝံ့တာလည္းမၾကားဝံ့တာလည္းမၾကားဝံ့တာလည္းမၾကားဝံ့တာလည္း    ေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာ    

၂၈။၂၈။၂၈။၂၈။    ခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိ    ေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာ    ပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လား    

၂၉။၂၉။၂၉။၂၉။    မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္    ဒါဒါဒါဒါ... ... ... ... အခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လား    

၃၀။၃၀။၃၀။၃၀။    ဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာ    ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္    

၃၁။၃၁။၃၁။၃၁။    ဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရ    လြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပး... ... ... ... မိလုိ႔ကေတာ့မိလုိ႔ကေတာ့မိလုိ႔ကေတာ့မိလုိ႔ကေတာ့    အေသပဲအေသပဲအေသပဲအေသပဲ    

၃၂။၃၂။၃၂။၃၂။    ဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရ    ေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူး    

၃၃။၃၃။၃၃။၃၃။    မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔    လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္    အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔    ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္    
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ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ        အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ        စာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအေၾကာင္း        

သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္        

အမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာအမွာစာ        

 ''''''''ကလင္ကလင္ကလင္ကလင္... ... ... ... ကလင္ကလင္ကလင္ကလင္...''...''...''...''    

    တယ္လီဖုန္းသံကတယ္လီဖုန္းသံကတယ္လီဖုန္းသံကတယ္လီဖုန္းသံက    အေတြးကမာၻေလးထဲအေတြးကမာၻေလးထဲအေတြးကမာၻေလးထဲအေတြးကမာၻေလးထဲ    လြင့္ေျလြင့္ေျလြင့္ေျလြင့္ေျမာေနေသာမာေနေသာမာေနေသာမာေနေသာ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိ    လႈပ္ႏႈိးလုိက္ေလ၏။လႈပ္ႏႈိးလုိက္ေလ၏။လႈပ္ႏႈိးလုိက္ေလ၏။လႈပ္ႏႈိးလုိက္ေလ၏။    သူ႔လက္ေရးသူ႔လက္ေရးသူ႔လက္ေရးသူ႔လက္ေရး    

စာလုံးေလးမ်ားႏွင့္စာလုံးေလးမ်ားႏွင့္စာလုံးေလးမ်ားႏွင့္စာလုံးေလးမ်ားႏွင့္    ေခါင္းစဥ္ေလးေတြေခါင္းစဥ္ေလးေတြေခါင္းစဥ္ေလးေတြေခါင္းစဥ္ေလးေတြ    စီရရီစီရရီစီရရီစီရရီ    တပ္ထားေသာတပ္ထားေသာတပ္ထားေသာတပ္ထားေသာ    စာအုပ္ထူထူတစ္အုပ္ကုိစာအုပ္ထူထူတစ္အုပ္ကုိစာအုပ္ထူထူတစ္အုပ္ကုိစာအုပ္ထူထူတစ္အုပ္ကုိ    တစိမ့္စိမ့္တစိမ့္စိမ့္တစိမ့္စိမ့္တစိမ့္စိမ့္    ေငးေမာၾကည့္ရင္းေငးေမာၾကည့္ရင္းေငးေမာၾကည့္ရင္းေငးေမာၾကည့္ရင္း    

သူ႔ကုိယ္သူပင္သူ႔ကုိယ္သူပင္သူ႔ကုိယ္သူပင္သူ႔ကုိယ္သူပင္    နားမလည္ႏုိင္ေအာင္နားမလည္ႏုိင္ေအာင္နားမလည္ႏုိင္ေအာင္နားမလည္ႏုိင္ေအာင္    ဘာျပန္ေျဖရမွန္းမသိသည့္ဘာျပန္ေျဖရမွန္းမသိသည့္ဘာျပန္ေျဖရမွန္းမသိသည့္ဘာျပန္ေျဖရမွန္းမသိသည့္    ေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြ    တစ္သီႀကီးတစ္သီႀကီးတစ္သီႀကီးတစ္သီႀကီး    ထုတ္ေနမိေသာအျဖစ္ကထုတ္ေနမိေသာအျဖစ္ကထုတ္ေနမိေသာအျဖစ္ကထုတ္ေနမိေသာအျဖစ္က    

ထူးဆထူးဆထူးဆထူးဆန္းလြန္းေနပါ၏။န္းလြန္းေနပါ၏။န္းလြန္းေနပါ၏။န္းလြန္းေနပါ၏။    

    ယခုစာအုပ္ကယခုစာအုပ္ကယခုစာအုပ္ကယခုစာအုပ္က    ယခင္ယခင္ယခင္ယခင္... ... ... ... သူေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲသည့္သူေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲသည့္သူေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲသည့္သူေရးသားထုတ္ေဝခ့ဲသည့္    စာအုပ္ေပါင္းစာအုပ္ေပါင္းစာအုပ္ေပါင္းစာအုပ္ေပါင္း    ((((၁၈၁၈၁၈၁၈) ) ) ) အုပ္ႏွင့္အုပ္ႏွင့္အုပ္ႏွင့္အုပ္ႏွင့္    လားလားမွ်မတူ။လားလားမွ်မတူ။လားလားမွ်မတူ။လားလားမွ်မတူ။    တမူကြဲျပားတမူကြဲျပားတမူကြဲျပားတမူကြဲျပား    

ထူးျခားလြန္းေနသည့္ထူးျခားလြန္းေနသည့္ထူးျခားလြန္းေနသည့္ထူးျခားလြန္းေနသည့္    စာအုပ္တစ္အုပ္စာအုပ္တစ္အုပ္စာအုပ္တစ္အုပ္စာအုပ္တစ္အုပ္    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    စာအုပ္နာမည္ကုိလည္းစာအုပ္နာမည္ကုိလည္းစာအုပ္နာမည္ကုိလည္းစာအုပ္နာမည္ကုိလည္း    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး... ... ... ... အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္    

ပေဟဠိဆန္လွပါသနည္း။ပေဟဠိဆန္လွပါသနည္း။ပေဟဠိဆန္လွပါသနည္း။ပေဟဠိဆန္လွပါသနည္း။    ၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါ... ... ... ... စာအုပ္နာမည္ကစာအုပ္နာမည္ကစာအုပ္နာမည္ကစာအုပ္နာမည္က    ေခၚရမွာေခၚရမွာေခၚရမွာေခၚရမွာ    လွ်ာေလွ်ာေလွ်ာေလွ်ာေတြလိပ္ခ်င္စရာတြလိပ္ခ်င္စရာတြလိပ္ခ်င္စရာတြလိပ္ခ်င္စရာ    ''''ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္''''    တ့ဲေလတ့ဲေလတ့ဲေလတ့ဲေလ... ... ... ... 

ၾကားသည့္သူတိုင္းကၾကားသည့္သူတိုင္းကၾကားသည့္သူတိုင္းကၾကားသည့္သူတိုင္းက    ဘယ့္ႏွယ္ဟာႀကီးလဲ၊ဘယ့္ႏွယ္ဟာႀကီးလဲ၊ဘယ့္ႏွယ္ဟာႀကီးလဲ၊ဘယ့္ႏွယ္ဟာႀကီးလဲ၊    ဘာအဓိပၸာယ္လဲ၊ဘာအဓိပၸာယ္လဲ၊ဘာအဓိပၸာယ္လဲ၊ဘာအဓိပၸာယ္လဲ၊    ဘာအေၾကာင္းဘာအေၾကာင္းဘာအေၾကာင္းဘာအေၾကာင္း    ေရးထားတာလဲ၊ေရးထားတာလဲ၊ေရးထားတာလဲ၊ေရးထားတာလဲ၊    က်န္းမာေရးပညာေပးက်န္းမာေရးပညာေပးက်န္းမာေရးပညာေပးက်န္းမာေရးပညာေပး    

စာအုပ္လား၊စာအုပ္လား၊စာအုပ္လား၊စာအုပ္လား၊    ဝတၳဳလား၊ဝတၳဳလား၊ဝတၳဳလား၊ဝတၳဳလား၊    ေဆာင္းပါးလားေဆာင္းပါးလားေဆာင္းပါးလားေဆာင္းပါးလား... ... ... ... ဘာတုန္းဘာတုန္းဘာတုန္းဘာတုန္း    ညာတုန္းစသည္ျဖင့္ညာတုန္းစသည္ျဖင့္ညာတုန္းစသည္ျဖင့္ညာတုန္းစသည္ျဖင့္    အေမးစကားေတြႏွင့္အေမးစကားေတြႏွင့္အေမးစကားေတြႏွင့္အေမးစကားေတြႏွင့္    ပပပပ----ပေဟဠိပေဟဠိပေဟဠိပေဟဠိ    

အေျဖညႇိခ်င္စရာေတြအေျဖညႇိခ်င္စရာေတြအေျဖညႇိခ်င္စရာေတြအေျဖညႇိခ်င္စရာေတြ    မ်ားလြန္းလွပါ၏။မ်ားလြန္းလွပါ၏။မ်ားလြန္းလွပါ၏။မ်ားလြန္းလွပါ၏။    

    သူသူသူသူ႔စာအုပ္ကေလးကုိ႔စာအုပ္ကေလးကုိ႔စာအုပ္ကေလးကုိ႔စာအုပ္ကေလးကုိ    သူသူသူသူ    ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္    အထပ္ထပ္အခါခါအထပ္ထပ္အခါခါအထပ္ထပ္အခါခါအထပ္ထပ္အခါခါ    လွန္ၾကည့္မိ၏။လွန္ၾကည့္မိ၏။လွန္ၾကည့္မိ၏။လွန္ၾကည့္မိ၏။    စာအုပ္ကေလးသာစာအုပ္ကေလးသာစာအုပ္ကေလးသာစာအုပ္ကေလးသာ    လူဆိုလွ်င္ေတာ့လူဆိုလွ်င္ေတာ့လူဆိုလွ်င္ေတာ့လူဆိုလွ်င္ေတာ့    

ရွက္ရွာလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ရွက္ရွာလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ရွက္ရွာလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ရွက္ရွာလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။    အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း((((၁၁၁၁))))၏၏၏၏    ေခါင္းစဥ္ကုိလည္းေခါင္းစဥ္ကုိလည္းေခါင္းစဥ္ကုိလည္းေခါင္းစဥ္ကုိလည္း    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး... ... ... ... ''''ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္... ... ... ... ဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္း... ... ... ... ဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္း''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

''''ဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူး    မဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူး''''    ဆိုတာလည္းဆိုတာလည္းဆိုတာလည္းဆိုတာလည္း    ပါသည္။ပါသည္။ပါသည္။ပါသည္။    ''''ဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကရွင္ထဲကရွင္ထဲကရွင္ထဲက    ၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီး''''    ဆိုတာကလည္းဆိုတာကလည္းဆိုတာကလည္းဆိုတာကလည္း    မဆီမဆိုင္မဆီမဆိုင္မဆီမဆိုင္မဆီမဆိုင္    

ပါေနေသး၏။ပါေနေသး၏။ပါေနေသး၏။ပါေနေသး၏။    ''''အိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲ    ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္''''    ဆိုတာလဲပါ၏။ဆိုတာလဲပါ၏။ဆိုတာလဲပါ၏။ဆိုတာလဲပါ၏။        ''''အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏    ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊    ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊    တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊    ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊    သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊    ေလးေလးေလးေလး''''    

တ့ဲ၊တ့ဲ၊တ့ဲ၊တ့ဲ၊    ''''ခ်စ္သူကုိကုိေမႊးဖို႔ရာခ်စ္သူကုိကုိေမႊးဖို႔ရာခ်စ္သူကုိကုိေမႊးဖို႔ရာခ်စ္သူကုိကုိေမႊးဖို႔ရာ    ပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လား''''    ဆိုတာလည္းပါရဲ႕၊ဆိုတာလည္းပါရဲ႕၊ဆိုတာလည္းပါရဲ႕၊ဆိုတာလည္းပါရဲ႕၊    ''''ဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရ    လြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပး    မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့    အေသပအေသပအေသပအေသပ''''ဲဲဲဲ    

ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္    ရန္ေတြ႔သံလည္းပါ၏ရန္ေတြ႔သံလည္းပါ၏ရန္ေတြ႔သံလည္းပါ၏ရန္ေတြ႔သံလည္းပါ၏............။။။။    ထူးျခားဆန္းျပားေသာထူးျခားဆန္းျပားေသာထူးျခားဆန္းျပားေသာထူးျခားဆန္းျပားေသာ    ေခါင္းစဥ္ေတြကေခါင္းစဥ္ေတြကေခါင္းစဥ္ေတြကေခါင္းစဥ္ေတြက    ဘာကုိဆိုလုိခ်င္ေနပါသနည္း။ဘာကုိဆိုလုိခ်င္ေနပါသနည္း။ဘာကုိဆိုလုိခ်င္ေနပါသနည္း။ဘာကုိဆိုလုိခ်င္ေနပါသနည္း။    စိတ္ဝင္စားဖုိ႔စိတ္ဝင္စားဖုိ႔စိတ္ဝင္စားဖုိ႔စိတ္ဝင္စားဖုိ႔    

ေကာင္းမေနဘူးလားေကာင္းမေနဘူးလားေကာင္းမေနဘူးလားေကာင္းမေနဘူးလား............။။။။    

    သူေရးထားခ့ဲသည့္သူေရးထားခ့ဲသည့္သူေရးထားခ့ဲသည့္သူေရးထားခ့ဲသည့္    စာအုပ္ကေလးကစာအုပ္ကေလးကစာအုပ္ကေလးကစာအုပ္ကေလးက    ဘာအေၾကာင္းေတြနည္း။ဘာအေၾကာင္းေတြနည္း။ဘာအေၾကာင္းေတြနည္း။ဘာအေၾကာင္းေတြနည္း။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ဘာစာအုပ္ဟုဘာစာအုပ္ဟုဘာစာအုပ္ဟုဘာစာအုပ္ဟု    ေခၚႏိုင္ပါသနည္း။ေခၚႏိုင္ပါသနည္း။ေခၚႏိုင္ပါသနည္း။ေခၚႏိုင္ပါသနည္း။    

ဝတၳဳရွည္လား၊ဝတၳဳရွည္လား၊ဝတၳဳရွည္လား၊ဝတၳဳရွည္လား၊    ေဆာင္းပါးလား၊ေဆာင္းပါးလား၊ေဆာင္းပါးလား၊ေဆာင္းပါးလား၊    ရသစာေပလား၊ရသစာေပလား၊ရသစာေပလား၊ရသစာေပလား၊    သုတစာေသုတစာေသုတစာေသုတစာေပလား၊ပလား၊ပလား၊ပလား၊    က်န္းမာေရးပညာေပးသက္သက္လားက်န္းမာေရးပညာေပးသက္သက္လားက်န္းမာေရးပညာေပးသက္သက္လားက်န္းမာေရးပညာေပးသက္သက္လား............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    

ကုိယ္တုိင္လည္းကုိယ္တုိင္လည္းကုိယ္တုိင္လည္းကုိယ္တုိင္လည္း    ဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္း    ေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာ    ေရေရရာရာေရေရရာရာေရေရရာရာေရေရရာရာ    မေျပာတတ္ေသာမေျပာတတ္ေသာမေျပာတတ္ေသာမေျပာတတ္ေသာ    စာအုပ္တစ္အုပ္ကေတာ့ျဖင့္စာအုပ္တစ္အုပ္ကေတာ့ျဖင့္စာအုပ္တစ္အုပ္ကေတာ့ျဖင့္စာအုပ္တစ္အုပ္ကေတာ့ျဖင့္    

စာဖတ္သူတုိ႔ဖတ္႐ႈဖို႔စာဖတ္သူတုိ႔ဖတ္႐ႈဖို႔စာဖတ္သူတုိ႔ဖတ္႐ႈဖို႔စာဖတ္သူတုိ႔ဖတ္႐ႈဖို႔    အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။    

    ခ်က္ခ်င္ပင္ခ်က္ခ်င္ပင္ခ်က္ခ်င္ပင္ခ်က္ခ်င္ပင္    ဖန္ခါးေျမေဆးတကၠသိုလ္ကဖန္ခါးေျမေဆးတကၠသိုလ္ကဖန္ခါးေျမေဆးတကၠသိုလ္ကဖန္ခါးေျမေဆးတကၠသိုလ္က    ဆရာႀကီးဆရာႀကီးဆရာႀကီးဆရာႀကီး    ပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ေအးပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ေအးပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ေအးပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ေအး    (ENT)(ENT)(ENT)(ENT)ကုိကုိကုိကုိ    သသသသတိရမိ၏။တိရမိ၏။တိရမိ၏။တိရမိ၏။    

သူ၏ပထမဆုံးစာအုပ္သူ၏ပထမဆုံးစာအုပ္သူ၏ပထမဆုံးစာအုပ္သူ၏ပထမဆုံးစာအုပ္    ''''ဆရာဝန္စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆရာဝန္စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆရာဝန္စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆရာဝန္စစ္စစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္............''''    ကုိဖတ္ၿပီးကုိဖတ္ၿပီးကုိဖတ္ၿပီးကုိဖတ္ၿပီး    သူေျပာခ့ဲေသာစကားေတြကုိသူေျပာခ့ဲေသာစကားေတြကုိသူေျပာခ့ဲေသာစကားေတြကုိသူေျပာခ့ဲေသာစကားေတြကုိ    ၾကားေယာင္လာမိ၏။ၾကားေယာင္လာမိ၏။ၾကားေယာင္လာမိ၏။ၾကားေယာင္လာမိ၏။    

''''''''ဆရာ့စာအုပ္ကဆရာ့စာအုပ္ကဆရာ့စာအုပ္ကဆရာ့စာအုပ္က    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြ    အမ်ားႀကီးေမးခ့ဲတယ္။အမ်ားႀကီးေမးခ့ဲတယ္။အမ်ားႀကီးေမးခ့ဲတယ္။အမ်ားႀကီးေမးခ့ဲတယ္။    ဒီစာကဘာလဲ၊ဒီစာကဘာလဲ၊ဒီစာကဘာလဲ၊ဒီစာကဘာလဲ၊    ဘယ္စာေပအမ်ဳိးအစားမွာဘယ္စာေပအမ်ဳိးအစားမွာဘယ္စာေပအမ်ဳိးအစားမွာဘယ္စာေပအမ်ဳိးအစားမွာ    ပါတာလဲ၊ပါတာလဲ၊ပါတာလဲ၊ပါတာလဲ၊    

ဝတၳဳလား၊ဝတၳဳလား၊ဝတၳဳလား၊ဝတၳဳလား၊    ေဆာင္းပါးလား၊ေဆာင္းပါးလား၊ေဆာင္းပါးလား၊ေဆာင္းပါးလား၊    ေဆးပညာေပးလား၊ေဆးပညာေပးလား၊ေဆးပညာေပးလား၊ေဆးပညာေပးလား၊    အတၳဳပတိၱလား။အတၳဳပတိၱလား။အတၳဳပတိၱလား။အတၳဳပတိၱလား။    ေျေျေျေျဖရခက္တ့ဲဖရခက္တ့ဲဖရခက္တ့ဲဖရခက္တ့ဲ    ေမးခြန္းေတြပါပဲေမးခြန္းေတြပါပဲေမးခြန္းေတြပါပဲေမးခြန္းေတြပါပဲ''''''''    ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    အ့ံၾသတႀကီးအ့ံၾသတႀကီးအ့ံၾသတႀကီးအ့ံၾသတႀကီး    

မွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲ၏။မွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲ၏။မွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲ၏။မွတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲ၏။    ယခုစာအုပ္ကုိေရာယခုစာအုပ္ကုိေရာယခုစာအုပ္ကုိေရာယခုစာအုပ္ကုိေရာ    ဆရာဖတ္ရလွ်င္ဆရာဖတ္ရလွ်င္ဆရာဖတ္ရလွ်င္ဆရာဖတ္ရလွ်င္    မည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ေလမည္နည္းမည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ေလမည္နည္းမည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ေလမည္နည္းမည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ေလမည္နည္း... ... ... ... သိခ်င္လွပါ၏။သိခ်င္လွပါ၏။သိခ်င္လွပါ၏။သိခ်င္လွပါ၏။    
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    ယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္း    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    ေတြးရင္းေမးရင္းေတြးရင္းေမးရင္းေတြးရင္းေမးရင္းေတြးရင္းေမးရင္း    အေတြးကမာၻထဲအေတြးကမာၻထဲအေတြးကမာၻထဲအေတြးကမာၻထဲ    လြင့္ေျမာေနခိုက္မွာပင္လြင့္ေျမာေနခိုက္မွာပင္လြင့္ေျမာေနခိုက္မွာပင္လြင့္ေျမာေနခိုက္မွာပင္    တယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္း    ျမည္သံျမည္သံျမည္သံျမည္သံ    

ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္။ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္။ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္။ထြက္ေပၚလာျခင္းပင္။    ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္............    

    ''''''''ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို... ... ... ... ကုိလတ္လားကုိလတ္လားကုိလတ္လားကုိလတ္လား... ... ... ... ကုိေထြးပါကုိေထြးပါကုိေထြးပါကုိေထြးပါ............''''''''    သူ႔စာအုပ္မ်ားကုိသူ႔စာအုပ္မ်ားကုိသူ႔စာအုပ္မ်ားကုိသူ႔စာအုပ္မ်ားကုိ    ဒိုင္ခံထုတ္ေဝေနၿပီျဖစ္ေသာဒိုင္ခံထုတ္ေဝေနၿပီျဖစ္ေသာဒိုင္ခံထုတ္ေဝေနၿပီျဖစ္ေသာဒိုင္ခံထုတ္ေဝေနၿပီျဖစ္ေသာ    စုိးဇင္စာေပမွစုိးဇင္စာေပမွစုိးဇင္စာေပမွစုိးဇင္စာေပမွ    

ညီအငယ္ဆုံးေလးညီအငယ္ဆုံးေလးညီအငယ္ဆုံးေလးညီအငယ္ဆုံးေလး    သန္းစိုးေထြး၏အသံပင္သန္းစိုးေထြး၏အသံပင္သန္းစိုးေထြး၏အသံပင္သန္းစိုးေထြး၏အသံပင္............    

    ''''''''ကုိလတ္ေရကုိလတ္ေရကုိလတ္ေရကုိလတ္ေရ... ... ... ... ဒီစာအုပ္ကုိဒီစာအုပ္ကုိဒီစာအုပ္ကုိဒီစာအုပ္ကုိ    အျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံး    ထုတ္ေတာ့မယ္ထုတ္ေတာ့မယ္ထုတ္ေတာ့မယ္ထုတ္ေတာ့မယ္... ... ... ... စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကစာဖတ္ပရိသတ္ေတြကစာဖတ္ပရိသတ္ေတြကစာဖတ္ပရိသတ္ေတြက    ဖတ္ခ်င္လြန္းလုိ႔ဖတ္ခ်င္လြန္းလုိ႔ဖတ္ခ်င္လြန္းလုိ႔ဖတ္ခ်င္လြန္းလုိ႔    

တေမးထဲေမးေနၾကၿပီတေမးထဲေမးေနၾကၿပီတေမးထဲေမးေနၾကၿပီတေမးထဲေမးေနၾကၿပီ... ... ... ... ဘယ္ေန႔ထြက္မွာလဲတ့ဲ။ဘယ္ေန႔ထြက္မွာလဲတ့ဲ။ဘယ္ေန႔ထြက္မွာလဲတ့ဲ။ဘယ္ေန႔ထြက္မွာလဲတ့ဲ။    အ့ဲဒအ့ဲဒအ့ဲဒအ့ဲဒါါါါ    ကုိလတ္ကုိလတ္ကုိလတ္ကုိလတ္    အမွာစာေလးအမွာစာေလးအမွာစာေလးအမွာစာေလး    အျမန္ဆုံးေရးေပးပါဦးအျမန္ဆုံးေရးေပးပါဦးအျမန္ဆုံးေရးေပးပါဦးအျမန္ဆုံးေရးေပးပါဦး''''''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

    ၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါ... ... ... ... စာဖတ္ပရိသတ္ေတြကစာဖတ္ပရိသတ္ေတြကစာဖတ္ပရိသတ္ေတြကစာဖတ္ပရိသတ္ေတြက    ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီဆိုပါလား။ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီဆိုပါလား။ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီဆိုပါလား။ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီဆိုပါလား။    သူ႔ဆီတက်ီက်ီႏွင့္သူ႔ဆီတက်ီက်ီႏွင့္သူ႔ဆီတက်ီက်ီႏွင့္သူ႔ဆီတက်ီက်ီႏွင့္    ေတာင္းဆုိေနၾကေသာေတာင္းဆုိေနၾကေသာေတာင္းဆုိေနၾကေသာေတာင္းဆုိေနၾကေသာ    

အသံေတြကုိအသံေတြကုိအသံေတြကုိအသံေတြကုိ    ခ်က္ခ်င္းၾကားေယာင္လာမိ၏။ခ်က္ခ်င္းၾကားေယာင္လာမိ၏။ခ်က္ခ်င္းၾကားေယာင္လာမိ၏။ခ်က္ခ်င္းၾကားေယာင္လာမိ၏။    သူ႔စာဖတ္ပရိသတ္ေတြေလသူ႔စာဖတ္ပရိသတ္ေတြေလသူ႔စာဖတ္ပရိသတ္ေတြေလသူ႔စာဖတ္ပရိသတ္ေတြေလ    ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕    စာေလးေတြကစာေလးေတြကစာေလးေတြကစာေလးေတြက    

ဝတၳဳတိုေလးေတြဆိုေတာ့ဝတၳဳတိုေလးေတြဆိုေတာ့ဝတၳဳတိုေလးေတြဆိုေတာ့ဝတၳဳတိုေလးေတြဆိုေတာ့    ဖတ္ရတာဖတ္ရတာဖတ္ရတာဖတ္ရတာ    အားအားအားအားမရဘူး။မရဘူး။မရဘူး။မရဘူး။    အားရပါးရအားရပါးရအားရပါးရအားရပါးရ    ဖတ္ခ်င္လို႔ဖတ္ခ်င္လို႔ဖတ္ခ်င္လို႔ဖတ္ခ်င္လို႔    ဝတၳဳရွည္ေရးေပးပါဝတၳဳရွည္ေရးေပးပါဝတၳဳရွည္ေရးေပးပါဝတၳဳရွည္ေရးေပးပါ''''''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

    ဗုေဒါၶဗုေဒါၶဗုေဒါၶဗုေဒါၶ    ဘုရားေရဘုရားေရဘုရားေရဘုရားေရ...  ...  ...  ...  ''''ဝတၳဳရွည္ေရးရမယ္ဝတၳဳရွည္ေရးရမယ္ဝတၳဳရွည္ေရးရမယ္ဝတၳဳရွည္ေရးရမယ္    ဟုတ္လား၊ဟုတ္လား၊ဟုတ္လား၊ဟုတ္လား၊    မေရးတတ္ဘူးမေရးတတ္ဘူးမေရးတတ္ဘူးမေရးတတ္ဘူး''''    ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    အမွန္အတိုင္းအမွန္အတိုင္းအမွန္အတိုင္းအမွန္အတိုင္း    ဝန္ခံရင္းဝန္ခံရင္းဝန္ခံရင္းဝန္ခံရင္း    

ဘုရားအႀကိမ္ႀကိမ္ဘုရားအႀကိမ္ႀကိမ္ဘုရားအႀကိမ္ႀကိမ္ဘုရားအႀကိမ္ႀကိမ္    တခ့ဲရပါ၏။တခ့ဲရပါ၏။တခ့ဲရပါ၏။တခ့ဲရပါ၏။    ဟိုးငယ္႐ြယ္စဥ္ဟိုးငယ္႐ြယ္စဥ္ဟိုးငယ္႐ြယ္စဥ္ဟိုးငယ္႐ြယ္စဥ္    စာ႐ူးေပ႐ူးဘဝ၊စာ႐ူးေပ႐ူးဘဝ၊စာ႐ူးေပ႐ူးဘဝ၊စာ႐ူးေပ႐ူးဘဝ၊    တစ္ေန႔စာေရးဆရာျဖစ္ရမည္ဟုတစ္ေန႔စာေရးဆရာျဖစ္ရမည္ဟုတစ္ေန႔စာေရးဆရာျဖစ္ရမည္ဟုတစ္ေန႔စာေရးဆရာျဖစ္ရမည္ဟု    စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြ    

မက္ခ့ဲတာမက္ခ့ဲတာမက္ခ့ဲတာမက္ခ့ဲတာ    အ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလို    ရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြ    ေရးသည့္စာေရးဆရာစစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔ပင္။ေရးသည့္စာေရးဆရာစစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔ပင္။ေရးသည့္စာေရးဆရာစစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔ပင္။ေရးသည့္စာေရးဆရာစစ္စစ္ျဖစ္ဖုိ႔ပင္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    သူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္က    ဘာႏွင့္တူသနည္းဘာႏွင့္တူသနည္းဘာႏွင့္တူသနည္းဘာႏွင့္တူသနည္း... ... ... ... 

''''ခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလိ႔ုခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလိ႔ုခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလိ႔ုခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလိ႔ု    ေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ့္ႀကံေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ့္ႀကံေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ့္ႀကံေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ့္ႀကံ    ခါးကမသန္ခါးကမသန္ခါးကမသန္ခါးကမသန္............''''    ဆိုတာဆိုတာဆိုတာဆိုတာ    သူ႔အျဖစ္ကုိသူ႔အျဖစ္ကုိသူ႔အျဖစ္ကုိသူ႔အျဖစ္ကုိ    တည့္တည့္ႀကီးေရးထားသည့္စကားပင္။တည့္တည့္ႀကီးေရးထားသည့္စကားပင္။တည့္တည့္ႀကီးေရးထားသည့္စကားပင္။တည့္တည့္ႀကီးေရးထားသည့္စကားပင္။    

    တကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္း    သူေရးခ်င္လြန္းသည့္သူေရးခ်င္လြန္းသည့္သူေရးခ်င္လြန္းသည့္သူေရးခ်င္လြန္းသည့္    စာေပကစာေပကစာေပကစာေပက... ... ... ... သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူခ်စ္ျမတ္ႏိုးအားက်လွေသာအားက်လွေသာအားက်လွေသာအားက်လွေသာ    တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္တုိ႔လုိတကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္တုိ႔လုိတကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္တုိ႔လုိတကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္တုိ႔လုိ    

ခင္ေဆြဦးတို႔လုိ၊ခင္ေဆြဦးတို႔လုိ၊ခင္ေဆြဦးတို႔လုိ၊ခင္ေဆြဦးတို႔လုိ၊    ဂ်ဴး၊ဂ်ဴး၊ဂ်ဴး၊ဂ်ဴး၊    မိုးမုိးမိုးမုိးမိုးမုိးမိုးမုိး((((အင္းလ်ားအင္းလ်ားအင္းလ်ားအင္းလ်ား))))၊၊၊၊    မစႏၵာတို႔လုိမစႏၵာတို႔လုိမစႏၵာတို႔လုိမစႏၵာတို႔လုိ    ရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြေလရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြေလရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြေလရသဝတၳဳရွည္ႀကီးေတြေလ... ... ... ... တကယ္တမ္းေရးျဖစ္ေနသည္ကတကယ္တမ္းေရးျဖစ္ေနသည္ကတကယ္တမ္းေရးျဖစ္ေနသည္ကတကယ္တမ္းေရးျဖစ္ေနသည္က    

စာဖတ္သူေတြစာဖတ္သူေတြစာဖတ္သူေတြစာဖတ္သူေတြ    ေတြ႔ျမင္ၾကသည့္အတိုင္းပါပဲေတြ႔ျမင္ၾကသည့္အတိုင္းပါပဲေတြ႔ျမင္ၾကသည့္အတိုင္းပါပဲေတြ႔ျမင္ၾကသည့္အတိုင္းပါပဲ... ... ... ... သူေန႔စဥ္လႈပ္ရွားက်င္လည္ရင္းသူေန႔စဥ္လႈပ္ရွားက်င္လည္ရင္းသူေန႔စဥ္လႈပ္ရွားက်င္လည္ရင္းသူေန႔စဥ္လႈပ္ရွားက်င္လည္ရင္း    ေတ႔ြရျမင္ရခံစားရသည့္ေတ႔ြရျမင္ရခံစားရသည့္ေတ႔ြရျမင္ရခံစားရသည့္ေတ႔ြရျမင္ရခံစားရသည့္    ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္    

လူနာေတြအေၾကာင္းလူနာေတြအေၾကာင္းလူနာေတြအေၾကာင္းလူနာေတြအေၾကာင္း၊၊၊၊    ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ေက်ာင္းဆရာႏွင့္    တပည့္ေတြအေၾကာင္း၊တပည့္ေတြအေၾကာင္း၊တပည့္ေတြအေၾကာင္း၊တပည့္ေတြအေၾကာင္း၊    စုတ္ခ်က္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွင့္စုတ္ခ်က္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွင့္စုတ္ခ်က္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွင့္စုတ္ခ်က္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွင့္    ခပ္သြက္သြက္ခပ္သြက္သြက္ခပ္သြက္သြက္ခပ္သြက္သြက္    ခပ္တိုတိုေလးေတြခပ္တိုတိုေလးေတြခပ္တိုတိုေလးေတြခပ္တိုတိုေလးေတြ    

တို႔ထိေရးျခစ္ထားေသာတို႔ထိေရးျခစ္ထားေသာတို႔ထိေရးျခစ္ထားေသာတို႔ထိေရးျခစ္ထားေသာ    ေဆးေလာက၊ေဆးေလာက၊ေဆးေလာက၊ေဆးေလာက၊    ေက်ာင္းဆရာေလာကဇာတ္ခုံေပၚကေက်ာင္းဆရာေလာကဇာတ္ခုံေပၚကေက်ာင္းဆရာေလာကဇာတ္ခုံေပၚကေက်ာင္းဆရာေလာကဇာတ္ခုံေပၚက    ဘဝအေတြ႔အႀကံဳဘဝအေတြ႔အႀကံဳဘဝအေတြ႔အႀကံဳဘဝအေတြ႔အႀကံဳ    ဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံေတြပဲဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံေတြပဲဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံေတြပဲဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံေတြပဲ    

ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    

    သူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    ေရာက္လာသမွ်ေရာက္လာသမွ်ေရာက္လာသမွ်ေရာက္လာသမွ်    သူခံစားရသမွ်သူခံစားရသမွ်သူခံစားရသမွ်သူခံစားရသမွ်    သူေရးတတ္သလိုသူေရးတတ္သလိုသူေရးတတ္သလိုသူေရးတတ္သလို    ေရးလုိေရးလုိေရးလုိေရးလုိက္သည့္စာေတြက္သည့္စာေတြက္သည့္စာေတြက္သည့္စာေတြ... ... ... ... စာေတြစာေတြစာေတြစာေတြ    

အဲဒီစာေတြသည္အဲဒီစာေတြသည္အဲဒီစာေတြသည္အဲဒီစာေတြသည္    ေမွ်ာ္မွန္းအားက်လြန္းစြာေမွ်ာ္မွန္းအားက်လြန္းစြာေမွ်ာ္မွန္းအားက်လြန္းစြာေမွ်ာ္မွန္းအားက်လြန္းစြာ    ေရးခ်င္လွသည့္ေရးခ်င္လွသည့္ေရးခ်င္လွသည့္ေရးခ်င္လွသည့္    ''''ရသစာေပရသစာေပရသစာေပရသစာေပ''''    ေတြႏွင့္ေတြႏွင့္ေတြႏွင့္ေတြႏွင့္    အဘယ္မွ်အဘယ္မွ်အဘယ္မွ်အဘယ္မွ်    အလွမ္းကြာေဝးသြားပါၿပီနည္း။အလွမ္းကြာေဝးသြားပါၿပီနည္း။အလွမ္းကြာေဝးသြားပါၿပီနည္း။အလွမ္းကြာေဝးသြားပါၿပီနည္း။    

    စာေတြေရးရင္းေရးရင္းစာေတြေရးရင္းေရးရင္းစာေတြေရးရင္းေရးရင္းစာေတြေရးရင္းေရးရင္း    သူေသခ်ာေပါက္သူေသခ်ာေပါက္သူေသခ်ာေပါက္သူေသခ်ာေပါက္    ''''သိသိသိသိ''''    သြားသည့္သြားသည့္သြားသည့္သြားသည့္    အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့    သူသည္သူသည္သူသည္သူသည္    ''''ဝတၳဳေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္း    စာေရးနည္းစာေရးနည္းစာေရးနည္းစာေရးနည္း''''    ကုိကုိကုိကုိ    

တတ္ကုိမတတ္ျခင္းပင္တည္း။တတ္ကုိမတတ္ျခင္းပင္တည္း။တတ္ကုိမတတ္ျခင္းပင္တည္း။တတ္ကုိမတတ္ျခင္းပင္တည္း။    စာေပေဝဖန္ေရးစာေပေဝဖန္ေရးစာေပေဝဖန္ေရးစာေပေဝဖန္ေရးဆရာဆရာဆရာဆရာ    ေက်ာ္ေစာမင္း၏ေက်ာ္ေစာမင္း၏ေက်ာ္ေစာမင္း၏ေက်ာ္ေစာမင္း၏    မွတ္ခ်က္ကုိမွတ္ခ်က္ကုိမွတ္ခ်က္ကုိမွတ္ခ်က္ကုိ    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး............။။။။    ''''ဆရာ့စာေတြဆရာ့စာေတြဆရာ့စာေတြဆရာ့စာေတြ    

ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္    စာေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းေတြစာေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းေတြစာေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းေတြစာေရးနည္းဝတၳဳေရးနည္းေတြ    လုံးဝမတတ္ဘဲလုံးဝမတတ္ဘဲလုံးဝမတတ္ဘဲလုံးဝမတတ္ဘဲ    ေရးေနတာကုိေရးေနတာကုိေရးေနတာကုိေရးေနတာကုိ    သတိထားမိတယ္။သတိထားမိတယ္။သတိထားမိတယ္။သတိထားမိတယ္။    ဆရာ့စိတ္ထဲရိွသမွ်ကုိဆရာ့စိတ္ထဲရိွသမွ်ကုိဆရာ့စိတ္ထဲရိွသမွ်ကုိဆရာ့စိတ္ထဲရိွသမွ်ကုိ    

ဆရာေရးခ်င္သလိုဆရာေရးခ်င္သလိုဆရာေရးခ်င္သလိုဆရာေရးခ်င္သလို    ေရးခ်ပစ္လိုက္တာဟာေရးခ်ပစ္လိုက္တာဟာေရးခ်ပစ္လိုက္တာဟာေရးခ်ပစ္လိုက္တာဟာ    ဆရာ့စတိုင္လ္လုိ႔ေတာင္ဆရာ့စတိုင္လ္လုိ႔ေတာင္ဆရာ့စတိုင္လ္လုိ႔ေတာင္ဆရာ့စတိုင္လ္လုိ႔ေတာင္    ေျပာရမယ္။ေျပာရမယ္။ေျပာရမယ္။ေျပာရမယ္။    ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္    ဆရာဟာဆရာဟာဆရာဟာဆရာဟာ    ရင္ထဲကရင္ထဲကရင္ထဲကရင္ထဲက    

ခံစားခ်က္ေခံစားခ်က္ေခံစားခ်က္ေခံစားခ်က္ေတြကုိတြကုိတြကုိတြကုိ    အမ်ားျပည္သူကုိအမ်ားျပည္သူကုိအမ်ားျပည္သူကုိအမ်ားျပည္သူကုိ    ေျပာျပခ်င္လြန္းလုိ႔ေျပာျပခ်င္လြန္းလုိ႔ေျပာျပခ်င္လြန္းလုိ႔ေျပာျပခ်င္လြန္းလုိ႔    ေရးခ်င္တ့ဲပုံစံနဲ႔ေရးခ်င္တ့ဲပုံစံနဲ႔ေရးခ်င္တ့ဲပုံစံနဲ႔ေရးခ်င္တ့ဲပုံစံနဲ႔    လြတ္လြတ္လပ္လပ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္    ခ်ေရးေနတ့ဲခ်ေရးေနတ့ဲခ်ေရးေနတ့ဲခ်ေရးေနတ့ဲ    စာေရးဆရာလုိ႔စာေရးဆရာလုိ႔စာေရးဆရာလုိ႔စာေရးဆရာလုိ႔    

ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္''''    ဟူသတည္း။ဟူသတည္း။ဟူသတည္း။ဟူသတည္း။    

    မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။    သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့    ဝတၳဳရွည္ဆိုသည္ကုိလည္းဝတၳဳရွည္ဆိုသည္ကုိလည္းဝတၳဳရွည္ဆိုသည္ကုိလည္းဝတၳဳရွည္ဆိုသည္ကုိလည္း    မေရးတတ္၊မေရးတတ္၊မေရးတတ္၊မေရးတတ္၊    ဘယ္လိုေရးရမွန္းလည္းဘယ္လိုေရးရမွန္းလည္းဘယ္လိုေရးရမွန္းလည္းဘယ္လိုေရးရမွန္းလည္း    မသိမသိမသိမသိ... ... ... ... စကားေျပာခန္းေတြစကားေျပာခန္းေတြစကားေျပာခန္းေတြစကားေျပာခန္းေတြ    

ဘယ္လိုထည့္ရမည္နည္း။ဘယ္လိုထည့္ရမည္နည္း။ဘယ္လိုထည့္ရမည္နည္း။ဘယ္လိုထည့္ရမည္နည္း။    ဇာတ္ကုိဇာတ္ကုိဇာတ္ကုိဇာတ္ကုိ    ဘယ္လိုပ်ဳိးဘယ္လိုပ်ဳိးဘယ္လိုပ်ဳိးဘယ္လိုပ်ဳိးရမည္၊ရမည္၊ရမည္၊ရမည္၊    ဘယ္လိုအထြတ္တင္ရမည္၊ဘယ္လိုအထြတ္တင္ရမည္၊ဘယ္လိုအထြတ္တင္ရမည္၊ဘယ္လိုအထြတ္တင္ရမည္၊    ဘယ္လိုေျဖရမည္ဘယ္လိုေျဖရမည္ဘယ္လိုေျဖရမည္ဘယ္လိုေျဖရမည္... ... ... ... ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မသိ။မသိ။မသိ။မသိ။    

ယခုယခုယခုယခု    သူေရးလုိက္သည့္သူေရးလုိက္သည့္သူေရးလုိက္သည့္သူေရးလုိက္သည့္    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္    ကေရာကေရာကေရာကေရာ    အဘယ္သို႔ေသာအဘယ္သို႔ေသာအဘယ္သို႔ေသာအဘယ္သို႔ေသာ    စာမ်ဳိးနည္း။စာမ်ဳိးနည္း။စာမ်ဳိးနည္း။စာမ်ဳိးနည္း။    
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    Good Health Good Health Good Health Good Health ဂ်ာနယ္ထဲ၌ဂ်ာနယ္ထဲ၌ဂ်ာနယ္ထဲ၌ဂ်ာနယ္ထဲ၌    သူသည္သူသည္သူသည္သူသည္    ပင္တိုင္က႑ေလးတစ္ခုကုိပင္တိုင္က႑ေလးတစ္ခုကုိပင္တိုင္က႑ေလးတစ္ခုကုိပင္တိုင္က႑ေလးတစ္ခုကုိ    အပတ္စဥ္အပတ္စဥ္အပတ္စဥ္အပတ္စဥ္    ေရးေနခ့ဲသည္မွာေရးေနခ့ဲသည္မွာေရးေနခ့ဲသည္မွာေရးေနခ့ဲသည္မွာ    အေတာ္ၾကာခ့ဲၿပီ။အေတာ္ၾကာခ့ဲၿပီ။အေတာ္ၾကာခ့ဲၿပီ။အေတာ္ၾကာခ့ဲၿပီ။    

သူ႔က႑ေခါင္းစဥ္ကသူ႔က႑ေခါင္းစဥ္ကသူ႔က႑ေခါင္းစဥ္ကသူ႔က႑ေခါင္းစဥ္က    ေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာက    ဇာတ္ခုံေပၚကဇာတ္ခုံေပၚကဇာတ္ခုံေပၚကဇာတ္ခုံေပၚက    လူလူလူလူနာမ်ဳိးစုံဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံနာမ်ဳိးစုံဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံနာမ်ဳိးစုံဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံနာမ်ဳိးစုံဇာတ္လမ္းအဖုံဖုံ    တ့ဲတ့ဲတ့ဲတ့ဲ............။။။။    သူေန႔စဥ္သူေန႔စဥ္သူေန႔စဥ္သူေန႔စဥ္    ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္    

လူနာတို႔အေၾကာင္းလူနာတို႔အေၾကာင္းလူနာတို႔အေၾကာင္းလူနာတို႔အေၾကာင္း    ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းခပ္ၾကမ္းၾကမ္းခပ္ၾကမ္းၾကမ္းခပ္ၾကမ္းၾကမ္း    ခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလး    ေရးျခစ္ထားသည့္ေရးျခစ္ထားသည့္ေရးျခစ္ထားသည့္ေရးျခစ္ထားသည့္    ခဲျခစ္ခဲျခစ္ခဲျခစ္ခဲျခစ္    ပန္းခ်ီကားေလးေတြႏွင့္ပန္းခ်ီကားေလးေတြႏွင့္ပန္းခ်ီကားေလးေတြႏွင့္ပန္းခ်ီကားေလးေတြႏွင့္    

သ႑ာန္တူေနမည္လားမသိ။သ႑ာန္တူေနမည္လားမသိ။သ႑ာန္တူေနမည္လားမသိ။သ႑ာန္တူေနမည္လားမသိ။    

    ယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္း    သူႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာသူႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာသူႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာသူႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏီွးေသာ    လူနာမေလးတစ္ဦးဆီကလူနာမေလးတစ္ဦးဆီကလူနာမေလးတစ္ဦးဆီကလူနာမေလးတစ္ဦးဆီက    ဖုန္းသံကေလးတစ္ခုဖုန္းသံကေလးတစ္ခုဖုန္းသံကေလးတစ္ခုဖုန္းသံကေလးတစ္ခု    အေၾကာင္းကုိအေၾကာင္းကုိအေၾကာင္းကုိအေၾကာင္းကုိ    

အၾကမ္းေရးျအၾကမ္းေရးျအၾကမ္းေရးျအၾကမ္းေရးျခစ္လိုက္၏။ခစ္လိုက္၏။ခစ္လိုက္၏။ခစ္လိုက္၏။    ေခါင္းစဥ္ကေခါင္းစဥ္ကေခါင္းစဥ္ကေခါင္းစဥ္က    ''''ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွင့္တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွင့္တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွင့္တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွင့္    ၿပီးရမည့္ၿပီးရမည့္ၿပီးရမည့္ၿပီးရမည့္    လူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္းလူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္းလူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္းလူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္း    

ေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္း    တစ္ပတ္ႏွင့္မၿပီး၊တစ္ပတ္ႏွင့္မၿပီး၊တစ္ပတ္ႏွင့္မၿပီး၊တစ္ပတ္ႏွင့္မၿပီး၊    ႏွစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္    သုံးပတ္သုံးပတ္သုံးပတ္သုံးပတ္    ေလးပတ္ႏွင့္လည္းေလးပတ္ႏွင့္လည္းေလးပတ္ႏွင့္လည္းေလးပတ္ႏွင့္လည္း    မၿပီးဘဲမၿပီးဘဲမၿပီးဘဲမၿပီးဘဲ    တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္    မေမွ်ာ္လင့္၊မေမွ်ာ္လင့္၊မေမွ်ာ္လင့္၊မေမွ်ာ္လင့္၊    

မထင္မွတ္ပါဘဲမထင္မွတ္ပါဘဲမထင္မွတ္ပါဘဲမထင္မွတ္ပါဘဲ    ရွည္လ်ားေထြျပားသည့္ရွည္လ်ားေထြျပားသည့္ရွည္လ်ားေထြျပားသည့္ရွည္လ်ားေထြျပားသည့္    စာစုရွည္ႀကီးစာစုရွည္ႀကီးစာစုရွည္ႀကီးစာစုရွည္ႀကီး    ျဖစ္လာခ့ဲ၏။ျဖစ္လာခ့ဲ၏။ျဖစ္လာခ့ဲ၏။ျဖစ္လာခ့ဲ၏။    ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း............    ေနာက္ဆုံးၿပီးသြားေတာ့ေနာက္ဆုံးၿပီးသြားေတာ့ေနာက္ဆုံးၿပီးသြားေတာ့ေနာက္ဆုံးၿပီးသြားေတာ့    စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ((((၃၃၃၃၃၃၃၃) ) ) ) 

ပတ္တိတိ။ပတ္တိတိ။ပတ္တိတိ။ပတ္တိတိ။    သူေရးခ်င္ရာရာသူေရးခ်င္ရာရာသူေရးခ်င္ရာရာသူေရးခ်င္ရာရာ    ေရးသမွ်အားေရးသမွ်အားေရးသမွ်အားေရးသမွ်အား    ပရိသတ္ကလည္းပရိသတ္ကလည္းပရိသတ္ကလည္းပရိသတ္ကလည္း    မပ်င္းမရိမပ်င္းမရိမပ်င္းမရိမပ်င္းမရိ    ေစာင့္ဖတ္ၾက၏။ေစာင့္ဖတ္ၾက၏။ေစာင့္ဖတ္ၾက၏။ေစာင့္ဖတ္ၾက၏။    

    ေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္း    ေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္း... ... ... ... အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    အခက္အခဲအခက္အခဲအခက္အခဲအခက္အခဲ    အက်ပ္အတည္းေတြေတြ႔ရၿပီးအက်ပ္အတည္းေတြေတြ႔ရၿပီးအက်ပ္အတည္းေတြေတြ႔ရၿပီးအက်ပ္အတည္းေတြေတြ႔ရၿပီး    ဆက္မေရးႏိုင္ေတာ့ဘဲဆက္မေရးႏိုင္ေတာ့ဘဲဆက္မေရးႏိုင္ေတာ့ဘဲဆက္မေရးႏိုင္ေတာ့ဘဲ    

ရပ္ရပ္သြားသည္ကေရာရပ္ရပ္သြားသည္ကေရာရပ္ရပ္သြားသည္ကေရာရပ္ရပ္သြားသည္ကေရာ    ဘယ္ႏွစ္ခါပါလိမ့္။ဘယ္ႏွစ္ခါပါလိမ့္။ဘယ္ႏွစ္ခါပါလိမ့္။ဘယ္ႏွစ္ခါပါလိမ့္။    ထိုအခါမ်ားတြင္ထိုအခါမ်ားတြင္ထိုအခါမ်ားတြင္ထိုအခါမ်ားတြင္    သူသူသူသူ႔အား႔အား႔အား႔အား    အတင္းအက်ပ္အတင္းအက်ပ္အတင္းအက်ပ္အတင္းအက်ပ္    အပူကပ္ကာအပူကပ္ကာအပူကပ္ကာအပူကပ္ကာ    စာမူေတာင္းေနက်စာမူေတာင္းေနက်စာမူေတာင္းေနက်စာမူေတာင္းေနက ်   

အယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလး    ဇြန္ခိုင္ဦးကဇြန္ခိုင္ဦးကဇြန္ခိုင္ဦးကဇြန္ခိုင္ဦးက    ဂ်ီက်ပါေလေတာ့၏။ဂ်ီက်ပါေလေတာ့၏။ဂ်ီက်ပါေလေတာ့၏။ဂ်ီက်ပါေလေတာ့၏။    ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ    ပရိသတ္ေတြကပရိသတ္ေတြကပရိသတ္ေတြကပရိသတ္ေတြက    ဖုန္းေတြဖုန္းေတြဖုန္းေတြဖုန္းေတြ    တဂြမ္ဂြမ္ဆက္ၿပီးတဂြမ္ဂြမ္ဆက္ၿပီးတဂြမ္ဂြမ္ဆက္ၿပီးတဂြမ္ဂြမ္ဆက္ၿပီး    ေမးေနၾကၿပီေမးေနၾကၿပီေမးေနၾကၿပီေမးေနၾကၿပီ... ... ... ... 

ဒီတစ္ပတ္ဒီတစ္ပတ္ဒီတစ္ပတ္ဒီတစ္ပတ္    ဆရာဘာလုိ႔ဆရာဘာလုိ႔ဆရာဘာလုိ႔ဆရာဘာလုိ႔    မေရးရတာလဲ။မေရးရတာလဲ။မေရးရတာလဲ။မေရးရတာလဲ။    ဆရာ့စာဘာလို႔ဆရာ့စာဘာလို႔ဆရာ့စာဘာလို႔ဆရာ့စာဘာလို႔    မပါတာလဲ၊မပါတာလဲ၊မပါတာလဲ၊မပါတာလဲ၊    ဆရာေနမေကာင္းလို႔လားဆရာေနမေကာင္းလို႔လားဆရာေနမေကာင္းလို႔လားဆရာေနမေကာင္းလို႔လား... ... ... ... နဲ႔။နဲ႔။နဲ႔။နဲ႔။    မပ်က္မကြက္မပ်က္မကြက္မပ်က္မကြက္မပ်က္မကြက္    

ေရးေပးပါဆရာတ့ဲ။ေရးေပးပါဆရာတ့ဲ။ေရးေပးပါဆရာတ့ဲ။ေရးေပးပါဆရာတ့ဲ။    

    အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္    ဤသို႔ေသာဤသို႔ေသာဤသို႔ေသာဤသို႔ေသာ    အခက္အခဲအခက္အခဲအခက္အခဲအခက္အခဲ    အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္အက်ပ္အတည္းေတြႏွင့္    ေတြ႔ေနပါသနည္း။ေတြ႔ေနပါသနည္း။ေတြ႔ေနပါသနည္း။ေတြ႔ေနပါသနည္း။    ေခါင္းစဥ္ကုိပဲေခါင္းစဥ္ကုိပဲေခါင္းစဥ္ကုိပဲေခါင္းစဥ္ကုိပဲ    ၾကည့္ပါဘိၾကည့္ပါဘိၾကည့္ပါဘိၾကည့္ပါဘိ... ... ... ... 

ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    ေဟာဒီေလာကႀကီးတြင္ေဟာဒီေလာကႀကီးတြင္ေဟာဒီေလာကႀကီးတြင္ေဟာဒီေလာကႀကီးတြင္    ကိစၥႀကီးတစ္ခုရိွ၏။ကိစၥႀကီးတစ္ခုရိွ၏။ကိစၥႀကီးတစ္ခုရိွ၏။ကိစၥႀကီးတစ္ခုရိွ၏။    ႏြားသုိးမွန္လွ်င္ႏြားသုိးမွန္လွ်င္ႏြားသုိးမွန္လွ်င္ႏြားသုိးမွန္လွ်င္    ခ်ဳိခ်က္ႏွင့္ခ်ဳိခ်က္ႏွင့္ခ်ဳိခ်က္ႏွင့္ခ်ဳိခ်က္ႏွင့္    မကင္းသက့ဲသို႔မကင္းသက့ဲသို႔မကင္းသက့ဲသို႔မကင္းသက့ဲသို႔    လူမွန္လွ်င္လူမွန္လွ်င္လူမွန္လွ်င္လူမွန္လွ်င္    

ဤကိစၥႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္    မကင္းႏုိင္။မကင္းႏုိင္။မကင္းႏုိင္။မကင္းႏုိင္။    ကုန္ကုန္ေျပာလိုက္မည္ကုန္ကုန္ေျပာလိုက္မည္ကုန္ကုန္ေျပာလိုက္မည္ကုန္ကုန္ေျပာလိုက္မည္... ... ... ... ဤကိစၥသာမရိွဤကိစၥသာမရိွဤကိစၥသာမရိွဤကိစၥသာမရိွလွ်င္လွ်င္လွ်င္လွ်င္    ''''လူလူလူလူ''''    ဆိုသည့္အရာပင္ဆိုသည့္အရာပင္ဆိုသည့္အရာပင္ဆိုသည့္အရာပင္    ျဖစ္မလာႏုိင္။ျဖစ္မလာႏုိင္။ျဖစ္မလာႏုိင္။ျဖစ္မလာႏုိင္။    

ဤကိစၥမရိွေတာ့ပါကဤကိစၥမရိွေတာ့ပါကဤကိစၥမရိွေတာ့ပါကဤကိစၥမရိွေတာ့ပါက    ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္    လူသားဆိုသည့္လူသားဆိုသည့္လူသားဆိုသည့္လူသားဆိုသည့္    ငတိေတြငတိေတြငတိေတြငတိေတြ    လုံးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟုလုံးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟုလုံးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟုလုံးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု    ရဲရဲႀကီးရဲရဲႀကီးရဲရဲႀကီးရဲရဲႀကီး    ေျပာႏိုင္သည့္ေျပာႏိုင္သည့္ေျပာႏိုင္သည့္ေျပာႏိုင္သည့္    ကိစၥ။ကိစၥ။ကိစၥ။ကိစၥ။    

ထိုကိစၥကထိုကိစၥကထိုကိစၥကထိုကိစၥက    လိင္ဆက္ဆံျခင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္း    ဟူေသာကိစၥပင္ဟူေသာကိစၥပင္ဟူေသာကိစၥပင္ဟူေသာကိစၥပင္............။။။။    ဟုိးကမာၻဦးအစဟုိးကမာၻဦးအစဟုိးကမာၻဦးအစဟုိးကမာၻဦးအစ    အာဒံႏွင့္ဧဝအာဒံႏွင့္ဧဝအာဒံႏွင့္ဧဝအာဒံႏွင့္ဧဝ    ထိုလူသားႏွစ္ေယာက္ထိုလူသားႏွစ္ေယာက္ထိုလူသားႏွစ္ေယာက္ထိုလူသားႏွစ္ေယာက္    မစားေကာင္းသည့္မစားေကာင္းသည့္မစားေကာင္းသည့္မစားေကာင္းသည့္    

အသီးကိုအသီးကိုအသီးကိုအသီးကို    စားမိျခင္းစားမိျခင္းစားမိျခင္းစားမိျခင္း၏၏၏၏    ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္    ထိုကိစၥႀကီးထိုကိစၥႀကီးထိုကိစၥႀကီးထိုကိစၥႀကီး    ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲၿပီးျဖစ္ေပၚလာခ့ဲၿပီးျဖစ္ေပၚလာခ့ဲၿပီးျဖစ္ေပၚလာခ့ဲၿပီး    လူသားမ်ဳိးဆက္ကုိလူသားမ်ဳိးဆက္ကုိလူသားမ်ဳိးဆက္ကုိလူသားမ်ဳိးဆက္ကုိ    အစပ်ဳိးခ့ဲျခင္းမဟုတ္ပါလား။အစပ်ဳိးခ့ဲျခင္းမဟုတ္ပါလား။အစပ်ဳိးခ့ဲျခင္းမဟုတ္ပါလား။အစပ်ဳိးခ့ဲျခင္းမဟုတ္ပါလား။    

    လူသားဟူ၍လူသားဟူ၍လူသားဟူ၍လူသားဟူ၍    ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္    အခ်ိန္တန္အခ်ိန္တန္အခ်ိန္တန္အခ်ိန္တန္    အ႐ြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္အ႐ြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္အ႐ြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္အ႐ြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္    အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊    ခ်စ္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း၊    အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊    

လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊    မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္း    စသည္တုိ႔သည္စသည္တုိ႔သည္စသည္တုိ႔သည္စသည္တုိ႔သည္    လူသားတိုလူသားတိုလူသားတိုလူသားတိုင္းင္းင္းင္း    ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္    ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာ    သဘာဝတရားႀကီးပဲသဘာဝတရားႀကီးပဲသဘာဝတရားႀကီးပဲသဘာဝတရားႀကီးပဲ    

မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ဤမ်ဳိးဆက္ပြားကိစၥမ်ားႏွင့္ဤမ်ဳိးဆက္ပြားကိစၥမ်ားႏွင့္ဤမ်ဳိးဆက္ပြားကိစၥမ်ားႏွင့္ဤမ်ဳိးဆက္ပြားကိစၥမ်ားႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ    အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့    ပညာေပးမႈမ်ားကပညာေပးမႈမ်ားကပညာေပးမႈမ်ားကပညာေပးမႈမ်ားက    

စုံစုံလင္လင္၊စုံစုံလင္လင္၊စုံစုံလင္လင္၊စုံစုံလင္လင္၊    ေက်ာင္းေတြမွာပင္ေက်ာင္းေတြမွာပင္ေက်ာင္းေတြမွာပင္ေက်ာင္းေတြမွာပင္    သင္ၾကားေပးၾကသည္။သင္ၾကားေပးၾကသည္။သင္ၾကားေပးၾကသည္။သင္ၾကားေပးၾကသည္။    ျပႆနာအခက္အခဲျပႆနာအခက္အခဲျပႆနာအခက္အခဲျပႆနာအခက္အခဲ    တစ္စုံတစ္ရာရိွခ့ဲပါလွ်င္လည္းတစ္စုံတစ္ရာရိွခ့ဲပါလွ်င္လည္းတစ္စုံတစ္ရာရိွခ့ဲပါလွ်င္လည္းတစ္စုံတစ္ရာရိွခ့ဲပါလွ်င္လည္း    ဘာဆိုဘာဘာဆိုဘာဘာဆိုဘာဘာဆိုဘာမွမွမွမွ    

လူသိမခံလူသိမခံလူသိမခံလူသိမခံ    ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္    မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။    ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍    အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္    ေဆးပညာရွင္ေတြေဆးပညာရွင္ေတြေဆးပညာရွင္ေတြေဆးပညာရွင္ေတြ    တစ္ပုံတစ္ပင္မုိ႔တစ္ပုံတစ္ပင္မုိ႔တစ္ပုံတစ္ပင္မုိ႔တစ္ပုံတစ္ပင္မုိ႔    

လုိအပ္သလိုလုိအပ္သလိုလုိအပ္သလိုလုိအပ္သလို    ျပသတိုင္ပင္ျပသတိုင္ပင္ျပသတိုင္ပင္ျပသတိုင္ပင္    ေဆြးေႏြးကာေဆြးေႏြးကာေဆြးေႏြးကာေဆြးေႏြးကာ    မွန္ကန္ထိေရာက္စြာမွန္ကန္ထိေရာက္စြာမွန္ကန္ထိေရာက္စြာမွန္ကန္ထိေရာက္စြာ    ကုသမႈခံယူႏိုင္ၾကသည္။ကုသမႈခံယူႏိုင္ၾကသည္။ကုသမႈခံယူႏိုင္ၾကသည္။ကုသမႈခံယူႏိုင္ၾကသည္။    

    သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔    ေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာ    အမိႏိုင္ငံတြင္ေအမိႏိုင္ငံတြင္ေအမိႏိုင္ငံတြင္ေအမိႏိုင္ငံတြင္ေတာ့တာ့တာ့တာ့    ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ    

ဤလိင္ကိစၥႏွင့္ဤလိင္ကိစၥႏွင့္ဤလိင္ကိစၥႏွင့္ဤလိင္ကိစၥႏွင့္    ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္    ကိစၥမ်ားသည္ကိစၥမ်ားသည္ကိစၥမ်ားသည္ကိစၥမ်ားသည္    ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊    ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊    ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊    ယုတ္ည့ံသည့္အရာ၊ယုတ္ည့ံသည့္အရာ၊ယုတ္ည့ံသည့္အရာ၊ယုတ္ည့ံသည့္အရာ၊    

ဖြင့္မေျပာအပ္ေသာအရာ၊ဖြင့္မေျပာအပ္ေသာအရာ၊ဖြင့္မေျပာအပ္ေသာအရာ၊ဖြင့္မေျပာအပ္ေသာအရာ၊    လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊    စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္အရာဟူ၍စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္အရာဟူ၍စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္အရာဟူ၍စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္အရာဟူ၍    သတ္မွတ္ထားၾကသည္သတ္မွတ္ထားၾကသည္သတ္မွတ္ထားၾကသည္သတ္မွတ္ထားၾကသည္    

မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    
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    လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍    မသိနားမလမသိနားမလမသိနားမလမသိနားမလည္မႈေတြေရာ၊ည္မႈေတြေရာ၊ည္မႈေတြေရာ၊ည္မႈေတြေရာ၊    အသိမွား၊အသိမွား၊အသိမွား၊အသိမွား၊    အျမင္မွားေနသည္ေရာအျမင္မွားေနသည္ေရာအျမင္မွားေနသည္ေရာအျမင္မွားေနသည္ေရာ    အေၾကာင္းရင္းခံကာအေၾကာင္းရင္းခံကာအေၾကာင္းရင္းခံကာအေၾကာင္းရင္းခံကာ    

က်ားမေမာင္ႏံွတို႔တြငက်ားမေမာင္ႏံွတို႔တြငက်ားမေမာင္ႏံွတို႔တြငက်ားမေမာင္ႏံွတို႔တြင    ျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြ    အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္    မ်ားျပားလွမည္နည္း။မ်ားျပားလွမည္နည္း။မ်ားျပားလွမည္နည္း။မ်ားျပားလွမည္နည္း။    ႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာ    မည္သူ႔ထံသြားေရာက္၍မည္သူ႔ထံသြားေရာက္၍မည္သူ႔ထံသြားေရာက္၍မည္သူ႔ထံသြားေရာက္၍    

အကူအညီေတာင္းခံရဲ၊အကူအညီေတာင္းခံရဲ၊အကူအညီေတာင္းခံရဲ၊အကူအညီေတာင္းခံရဲ၊    ေဆြးေႏြးရဲပါသနည္း။ေဆြးေႏြးရဲပါသနည္း။ေဆြးေႏြးရဲပါသနည္း။ေဆြးေႏြးရဲပါသနည္း။    ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး    ကၽြမ္းက်င္စြာကၽြမ္းက်င္စြာကၽြမ္းက်င္စြာကၽြမ္းက်င္စြာ    ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ    

ေဆးပညာရွေဆးပညာရွေဆးပညာရွေဆးပညာရွင္ေတြေရာင္ေတြေရာင္ေတြေရာင္ေတြေရာ    ရိွပါၿပီတ့ဲလား။ရိွပါၿပီတ့ဲလား။ရိွပါၿပီတ့ဲလား။ရိွပါၿပီတ့ဲလား။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့    အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ားကုိ    ကုသေပးသည့္ကုသေပးသည့္ကုသေပးသည့္ကုသေပးသည့္    အိုဂ်ီဆရာဝန္တစ္ဦးမုိ႔အိုဂ်ီဆရာဝန္တစ္ဦးမုိ႔အိုဂ်ီဆရာဝန္တစ္ဦးမုိ႔အိုဂ်ီဆရာဝန္တစ္ဦးမုိ႔    သူ႔လူနာမ်ားကသူ႔လူနာမ်ားကသူ႔လူနာမ်ားကသူ႔လူနာမ်ားက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    

ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍    မဝ့ံမရဲတိုင္ပင္မဝ့ံမရဲတိုင္ပင္မဝ့ံမရဲတိုင္ပင္မဝ့ံမရဲတိုင္ပင္    ေဆြးေႏြးကာေဆြးေႏြးကာေဆြးေႏြးကာေဆြးေႏြးကာ    အကူအညီေတာင္းခံၾကသည့္အကူအညီေတာင္းခံၾကသည့္အကူအညီေတာင္းခံၾကသည့္အကူအညီေတာင္းခံၾကသည့္    ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကုိ    ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်    

ႀကံဳေတြ႔လာရ၏။ႀကံဳေတြ႔လာရ၏။ႀကံဳေတြ႔လာရ၏။ႀကံဳေတြ႔လာရ၏။    သူ႔ဆီမဝံ့သူ႔ဆီမဝံ့သူ႔ဆီမဝံ့သူ႔ဆီမဝံ့မရဲလာေရာက္မရဲလာေရာက္မရဲလာေရာက္မရဲလာေရာက္    ေဆြးေႏြးၾကေသာေဆြးေႏြးၾကေသာေဆြးေႏြးၾကေသာေဆြးေႏြးၾကေသာ    အျဖစ္ကေလးေတြကအျဖစ္ကေလးေတြကအျဖစ္ကေလးေတြကအျဖစ္ကေလးေတြက    ေရျပင္ထက္တြင္ေပၚေနေသာေရျပင္ထက္တြင္ေပၚေနေသာေရျပင္ထက္တြင္ေပၚေနေသာေရျပင္ထက္တြင္ေပၚေနေသာ    

ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ေရခဲေတာင္ႀကီး၏    ထိပ္ဖ်ားေလးမွ်သာထိပ္ဖ်ားေလးမွ်သာထိပ္ဖ်ားေလးမွ်သာထိပ္ဖ်ားေလးမွ်သာ    ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။    ရွက္၍တစ္မ်ဳိး၊ရွက္၍တစ္မ်ဳိး၊ရွက္၍တစ္မ်ဳိး၊ရွက္၍တစ္မ်ဳိး၊    ေၾကာက္၍တစ္ဖုံ၊ေၾကာက္၍တစ္ဖုံ၊ေၾကာက္၍တစ္ဖုံ၊ေၾကာက္၍တစ္ဖုံ၊    ႀကိတ္မိွတ္မ်ဳိသိပ္ခံစားေနရေသာႀကိတ္မိွတ္မ်ဳိသိပ္ခံစားေနရေသာႀကိတ္မိွတ္မ်ဳိသိပ္ခံစားေနရေသာႀကိတ္မိွတ္မ်ဳိသိပ္ခံစားေနရေသာ    စုံတြဲမ်ားမွာစုံတြဲမ်ားမွာစုံတြဲမ်ားမွာစုံတြဲမ်ားမွာ    

ေရထဲျမဳပ္ေနေသာေရထဲျမဳပ္ေနေသာေရထဲျမဳပ္ေနေသာေရထဲျမဳပ္ေနေသာ    ေရခဲေတာင္ႀကီးပမာေရခဲေတာင္ႀကီးပမာေရခဲေတာင္ႀကီးပမာေရခဲေတာင္ႀကီးပမာ    မ်ားလွဘိျဖစ္ျခင္း။မ်ားလွဘိျဖစ္ျခင္း။မ်ားလွဘိျဖစ္ျခင္း။မ်ားလွဘိျဖစ္ျခင္း။    စာေရးဆရာပီပီစာေရးဆရာပီပီစာေရးဆရာပီပီစာေရးဆရာပီပီ    ထိုကိစၥအားထိုကိစၥအားထိုကိစၥအားထိုကိစၥအား    ေရးသားၿေရးသားၿေရးသားၿေရးသားၿပီးပီးပီးပီး    

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအား    ေဝမွ်အသိပညာေပးခ်င္စိတ္ေတြေဝမွ်အသိပညာေပးခ်င္စိတ္ေတြေဝမွ်အသိပညာေပးခ်င္စိတ္ေတြေဝမွ်အသိပညာေပးခ်င္စိတ္ေတြ    တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္းမွတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္းမွတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္းမွတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္းမွ    အစတည္ကာအစတည္ကာအစတည္ကာအစတည္ကာ    ဤစာစုေလးကုိဤစာစုေလးကုိဤစာစုေလးကုိဤစာစုေလးကုိ    

ေရးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။ေရးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။ေရးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။ေရးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။    

    သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္    ေရးေနဆဲမွာပင္ေရးေနဆဲမွာပင္ေရးေနဆဲမွာပင္ေရးေနဆဲမွာပင္    အခက္အခဲေတြကအခက္အခဲေတြကအခက္အခဲေတြကအခက္အခဲေတြက    မ်ားပါဘိျခင္း၊မ်ားပါဘိျခင္း၊မ်ားပါဘိျခင္း၊မ်ားပါဘိျခင္း၊    အယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလး    ဇြန္ခိုင္ဦးကလည္းဇြန္ခိုင္ဦးကလည္းဇြန္ခိုင္ဦးကလည္းဇြန္ခိုင္ဦးကလည္း    ''''ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ... ... ... ... 

နည္းနည္းသတိထားၿပီးနည္းနည္းသတိထားၿပီးနည္းနည္းသတိထားၿပီးနည္းနည္းသတိထားၿပီး    ေရးေပးပါေနာ္ေရးေပးပါေနာ္ေရးေပးပါေနာ္ေရးေပးပါေနာ္' ' ' ' ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    မၾကာခဏသတိေတြေပး၏။မၾကာခဏသတိေတြေပး၏။မၾကာခဏသတိေတြေပး၏။မၾကာခဏသတိေတြေပး၏။    ဆင္ဆာကလည္းဆင္ဆာကလည္းဆင္ဆာကလည္းဆင္ဆာကလည္း    ခဏခဏထိ၏။ခဏခဏထိ၏။ခဏခဏထိ၏။ခဏခဏထိ၏။    မေဟသီျဖစ္သူမေဟသီျဖစ္သူမေဟသီျဖစ္သူမေဟသီျဖစ္သူ    

မေ႐ႊသက္၏မေ႐ႊသက္၏မေ႐ႊသက္၏မေ႐ႊသက္၏    ''''ဒယ္ဒယ္ႀကီးေနာ္ဒယ္ဒယ္ႀကီးေနာ္ဒယ္ဒယ္ႀကီးေနာ္ဒယ္ဒယ္ႀကီးေနာ္    ေရးတာေတြေရးတာေတြေရးတာေတြေရးတာေတြ    တယ္ၾကမ္းပါလား၊တယ္ၾကမ္းပါလား၊တယ္ၾကမ္းပါလား၊တယ္ၾကမ္းပါလား၊    ေတာ္ၾကာေတာ္ၾကာေတာ္ၾကာေတာ္ၾကာ    မိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြက    သားသမီးေတြကုိသားသမီးေတြကုိသားသမီးေတြကုိသားသမီးေတြကုိ    

ဒီဆရာေရးတာမဖတ္န႔လိုဲ႔ဒီဆရာေရးတာမဖတ္န႔လိုဲ႔ဒီဆရာေရးတာမဖတ္န႔လိုဲ႔ဒီဆရာေရးတာမဖတ္န႔လိုဲ႔    တားၾကဆီးၾကနဲ႔တားၾကဆီးၾကနဲ႔တားၾကဆီးၾကနဲ႔တားၾကဆီးၾကနဲ႔    နာမည္ပ်က္မွာနာမည္ပ်က္မွာနာမည္ပ်က္မွာနာမည္ပ်က္မွာ    မေၾကာက္ဘူးလားမေၾကာက္ဘူးလားမေၾကာက္ဘူးလားမေၾကာက္ဘူးလား' ' ' ' ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    မၾကာခဏမၾကာခဏမၾကာခဏမၾကာခဏ    သတိေပးျခင္းကုိလည္းသတိေပးျခင္းကုိလည္းသတိေပးျခင္းကုိလည္းသတိေပးျခင္းကုိလည္း    

ခံခ့ဲရပါ၏။ခံခ့ဲရပါ၏။ခံခ့ဲရပါ၏။ခံခ့ဲရပါ၏။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ယာက္ယာက္ယာက္    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    အခက္ႀကံဳရပါ၏အခက္ႀကံဳရပါ၏အခက္ႀကံဳရပါ၏အခက္ႀကံဳရပါ၏............    ေဆးပညာရွင္ေဆးပညာရွင္ေဆးပညာရွင္ေဆးပညာရွင္    တစ္ေယာက္အေနႏွင့္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္    ျပည္သူတို႔ျပည္သူတို႔ျပည္သူတို႔ျပည္သူတို႔    

သိသင့္သိထိုက္သည္ဟုသိသင့္သိထိုက္သည္ဟုသိသင့္သိထိုက္သည္ဟုသိသင့္သိထိုက္သည္ဟု    ယူဆၿပီးယူဆၿပီးယူဆၿပီးယူဆၿပီး    ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    ရွင္းျပေရးသားမႈေတြကရွင္းျပေရးသားမႈေတြကရွင္းျပေရးသားမႈေတြကရွင္းျပေရးသားမႈေတြက    သာမန္႐ိုး႐ိုးျပည္သူေတြသာမန္႐ိုး႐ိုးျပည္သူေတြသာမန္႐ိုး႐ိုးျပည္သူေတြသာမန္႐ိုး႐ိုးျပည္သူေတြ    ဖတ္မိလွ်င္ဖတ္မိလွ်င္ဖတ္မိလွ်င္ဖတ္မိလွ်င္    

ညစ္ညမ္းေနမည္လား။ညစ္ညမ္းေနမည္လား။ညစ္ညမ္းေနမည္လား။ညစ္ညမ္းေနမည္လား။    ႐ိုင္းပ်ေနမည္လား။႐ိုင္းပ်ေနမည္လား။႐ိုင္းပ်ေနမည္လား။႐ိုင္းပ်ေနမည္လား။    အျပာဆန္သြားမည္လား။အျပာဆန္သြားမည္လား။အျပာဆန္သြားမည္လား။အျပာဆန္သြားမည္လား။    ပန္းႏုေရာင္သမ္းေသာပန္းႏုေရာင္သမ္းေသာပန္းႏုေရာင္သမ္းေသာပန္းႏုေရာင္သမ္းေသာ    ဇာခန္းဆီးေနာဇာခန္းဆီးေနာဇာခန္းဆီးေနာဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွက္ကြယ္မွက္ကြယ္မွက္ကြယ္မွ    

အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ    စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ    ဖြင့္လွစ္ျပသရသည္မွာဖြင့္လွစ္ျပသရသည္မွာဖြင့္လွစ္ျပသရသည္မွာဖြင့္လွစ္ျပသရသည္မွာ    ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။    ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏    ပြင့္လင္းရင္းႏီွးေသာပြင့္လင္းရင္းႏီွးေသာပြင့္လင္းရင္းႏီွးေသာပြင့္လင္းရင္းႏီွးေသာ    

အခ်စ္ကိစၥတို႔ကုိအခ်စ္ကိစၥတို႔ကုိအခ်စ္ကိစၥတို႔ကုိအခ်စ္ကိစၥတို႔ကုိ    ႏွလုံးသားႏွင့္ရင္းၿပီးႏွလုံးသားႏွင့္ရင္းၿပီးႏွလုံးသားႏွင့္ရင္းၿပီးႏွလုံးသားႏွင့္ရင္းၿပီး    ေရးလုိက္သည္ႏွင့္ေရးလုိက္သည္ႏွင့္ေရးလုိက္သည္ႏွင့္ေရးလုိက္သည္ႏွင့္    အခ်စ္ရသကအခ်စ္ရသကအခ်စ္ရသကအခ်စ္ရသက    ေပၚလြင္ထင္ရွားလာ၏။ေပၚလြင္ထင္ရွားလာ၏။ေပၚလြင္ထင္ရွားလာ၏။ေပၚလြင္ထင္ရွားလာ၏။    အေပၚယံေလာက္ပဲအေပၚယံေလာက္ပဲအေပၚယံေလာက္ပဲအေပၚယံေလာက္ပဲ    

ေရးရမည္လား။ေရးရမည္လား။ေရးရမည္လား။ေရးရမည္လား။    အေသးစိတ္ခံစားခ်က္ေတြအေသးစိတ္ခံစားခ်က္ေတြအေသးစိတ္ခံစားခ်က္ေတြအေသးစိတ္ခံစားခ်က္ေတြ    ေရးရမည္လားေရးရမည္လားေရးရမည္လားေရးရမည္လား............    ေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ျဖစ္မွာလည္းေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ျဖစ္မွာလည္းေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ျဖစ္မွာလည္းေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ျဖစ္မွာလည္း    ေၾကာက္၊ေၾကာက္၊ေၾကာက္၊ေၾကာက္၊    ေလးလြန္းသြားမွာလည္းေလးလြန္းသြားမွာလည္းေလးလြန္းသြားမွာလည္းေလးလြန္းသြားမွာလည္း    

ေၾကာက္ေၾကာက္ေၾကာက္ေၾကာက္... ... ... ... ကေလာင္ကုိကေလာင္ကုိကေလာင္ကုိကေလာင္ကုိ    ကုိင္ရင္းကုိင္ရင္းကုိင္ရင္းကုိင္ရင္း    ခ်ီတုံခ်တုံခ်ီတုံခ်တုံခ်ီတုံခ်တုံခ်ီတုံခ်တုံ    ျဖစ္ရသည့္အႀကိမ္ေတြျဖစ္ရသည့္အႀကိမ္ေတြျဖစ္ရသည့္အႀကိမ္ေတြျဖစ္ရသည့္အႀကိမ္ေတြ    မည္မွ်မ်ားခ့ဲၿပီနည္း။မည္မွ်မ်ားခ့ဲၿပီနည္း။မည္မွ်မ်ားခ့ဲၿပီနည္း။မည္မွ်မ်ားခ့ဲၿပီနည္း။    

    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    ခက္ခက္ခဲခဲခက္ခက္ခဲခဲခက္ခက္ခဲခဲခက္ခက္ခဲခဲ    ႀကိဳးစားပမ္းစားႀကိဳးစားပမ္းစားႀကိဳးစားပမ္းစားႀကိဳးစားပမ္းစား    စြန္႔စြန္႔စားစားစြန္႔စြန္႔စားစားစြန္႔စြန္႔စားစားစြန္႔စြန္႔စားစား    ေရးသားထားခ့ဲေသာေရးသားထားခ့ဲေသာေရးသားထားခ့ဲေသာေရးသားထားခ့ဲေသာ    အခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္းအခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္းအခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္းအခ်စ္ဇာတ္ၾကမ္း    ဇာတ္ဆန္းဇာတ္ဆန္းဇာတ္ဆန္းဇာတ္ဆန္း    

တစ္ပုဒ္ကေတာ့ျဖင့္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ျဖင့္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ျဖင့္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ျဖင့္    စာဖတ္စာဖတ္စာဖတ္စာဖတ္သူ၏သူ၏သူ၏သူ၏    ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔    ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။    ဤစာစုကုိဖတ္႐ႈၿပီးဤစာစုကုိဖတ္႐ႈၿပီးဤစာစုကုိဖတ္႐ႈၿပီးဤစာစုကုိဖတ္႐ႈၿပီး    စာဖတ္သူတုိ႔စာဖတ္သူတုိ႔စာဖတ္သူတုိ႔စာဖတ္သူတုိ႔    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    

ခံစားၾကရမည္နည္း။ခံစားၾကရမည္နည္း။ခံစားၾကရမည္နည္း။ခံစားၾကရမည္နည္း။    မည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ၾကမည္နည္း။မည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ၾကမည္နည္း။မည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ၾကမည္နည္း။မည္သို႔မွတ္ခ်က္ခ်ၾကမည္နည္း။    မည္သို႔ေဝဖန္ၾကမည္နည္း။မည္သို႔ေဝဖန္ၾကမည္နည္း။မည္သို႔ေဝဖန္ၾကမည္နည္း။မည္သို႔ေဝဖန္ၾကမည္နည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္    

ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္    ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမိမည္မွာေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမိမည္မွာေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမိမည္မွာေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနမိမည္မွာ    အမွန္ပင္။အမွန္ပင္။အမွန္ပင္။အမွန္ပင္။    

    ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔လွ်င္လွ်င္လွ်င္လွ်င္    အမွာစာေလးကုိအမွာစာေလးကုိအမွာစာေလးကုိအမွာစာေလးကုိ    အဆုံးသတ္ခ်ိန္မွာပင္အဆုံးသတ္ခ်ိန္မွာပင္အဆုံးသတ္ခ်ိန္မွာပင္အဆုံးသတ္ခ်ိန္မွာပင္    ''''ကလင္ကလင္ကလင္ကလင္... ... ... ... ကလင္ကလင္ကလင္ကလင္' ' ' ' တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္... ... ... ... ဇာတ္လိုက္မေလးဇာတ္လိုက္မေလးဇာတ္လိုက္မေလးဇာတ္လိုက္မေလး    

ေဖြးေဖြးဆီမွေဖြးေဖြးဆီမွေဖြးေဖြးဆီမွေဖြးေဖြးဆီမွ    ဖုန္းသံကဖုန္းသံကဖုန္းသံကဖုန္းသံက    အခ်ိန္ကုိက္အခ်ိန္ကုိက္အခ်ိန္ကုိက္အခ်ိန္ကုိက္    ေပၚထြက္လာေလ၏။ေပၚထြက္လာေလ၏။ေပၚထြက္လာေလ၏။ေပၚထြက္လာေလ၏။    
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    ''''''''ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ... ... ... ... တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ    သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔    ကုိေက်ာ္စြာတုိ႔ရဲ႕ကုိေက်ာ္စြာတုိ႔ရဲ႕ကုိေက်ာ္စြာတုိ႔ရဲ႕ကုိေက်ာ္စြာတုိ႔ရဲ႕    မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာပဲမဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာပဲမဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာပဲမဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာပဲ    အခုမနက္အခုမနက္အခုမနက္အခုမနက္    

ဆီးစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ဆီးစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ဆီးစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ဆီးစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့    သားသားေလးပဲလား၊သားသားေလးပဲလား၊သားသားေလးပဲလား၊သားသားေလးပဲလား၊    မီးမီးေလးလားမီးမီးေလးလားမီးမီးေလးလားမီးမီးေလးလား    ေနာက္မဂၤလာတစ္ခုကလဲေနာက္မဂၤလာတစ္ခုကလဲေနာက္မဂၤလာတစ္ခုကလဲေနာက္မဂၤလာတစ္ခုကလဲ    ေပါ့စတစ္ျပေနၿပီမုိ႔ေပါ့စတစ္ျပေနၿပီမုိ႔ေပါ့စတစ္ျပေနၿပီမုိ႔ေပါ့စတစ္ျပေနၿပီမုိ႔    

ဆရာနဲ႔လာေတြ႔ခ်င္လုိ႔ပါဆရာဆရာနဲ႔လာေတြ႔ခ်င္လုိ႔ပါဆရာဆရာနဲ႔လာေတြ႔ခ်င္လုိ႔ပါဆရာဆရာနဲ႔လာေတြ႔ခ်င္လုိ႔ပါဆရာ...''...''...''...''    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... အဘယ္မွ်ေလာက္ေအာင္အဘယ္မွ်ေလာက္ေအာင္အဘယ္မွ်ေလာက္ေအာင္အဘယ္မွ်ေလာက္ေအာင္    မဂၤလာရိွေသာမဂၤလာရိွေသာမဂၤလာရိွေသာမဂၤလာရိွေသာ    စကားသံေလးပါလဲစကားသံေလးပါလဲစကားသံေလးပါလဲစကားသံေလးပါလဲ............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စြာပင္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စြာပင္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စြာပင္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္စြာပင္    ဤအမွာစာေလးအားဤအမွာစာေလးအားဤအမွာစာေလးအားဤအမွာစာေလးအား    ''''မဂၤလာရိွရိွမဂၤလာရိွရိွမဂၤလာရိွရိွမဂၤလာရိွရိွ' ' ' ' အဆုံးသတ္လိုက္ပါ၏အဆုံးသတ္လိုက္ပါ၏အဆုံးသတ္လိုက္ပါ၏အဆုံးသတ္လိုက္ပါ၏............။။။။    

    

စာဖတ္သူတုိ႔၏စာဖတ္သူတုိ႔၏စာဖတ္သူတုိ႔၏စာဖတ္သူတုိ႔၏    ေဝဖန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိေဝဖန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိေဝဖန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိေဝဖန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ    

ရင္ခုန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ခုန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ခုန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ခုန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္    

ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္............    

ေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာေဒါက္တာ        စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္စိုးလြင္         
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))))))        

ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္ကုိကုိေနာ္........................        ဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္း........................        ဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္းဟင့္အင္း        

        

        

        

        

        

        ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ဒုကၡပါပဲဒုကၡပါပဲဒုကၡပါပဲဒုကၡပါပဲ... ... ... ... သမီးရဲ႕ျပႆနာအခက္အခဲကုိသမီးရဲ႕ျပႆနာအခက္အခဲကုိသမီးရဲ႕ျပႆနာအခက္အခဲကုိသမီးရဲ႕ျပႆနာအခက္အခဲကုိ    ေျပာလည္းေျပာျပခ်င္တယ္ေျပာလည္းေျပာျပခ်င္တယ္ေျပာလည္းေျပာျပခ်င္တယ္ေျပာလည္းေျပာျပခ်င္တယ္... ... ... ... ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ဘယ္ကစၿပီးဘယ္ကစၿပီးဘယ္ကစၿပီးဘယ္ကစၿပီး        

ဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျပာရမယ္ဆိုတာ    သမီးမသိဘူးသမီးမသိဘူးသမီးမသိဘူးသမီးမသိဘူး... ... ... ... ခက္လုိက္တာခက္လုိက္တာခက္လုိက္တာခက္လုိက္တာ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    စိတ္ထဲမွာလည္းစိတ္ထဲမွာလည္းစိတ္ထဲမွာလည္းစိတ္ထဲမွာလည္း    မြန္းၾကပ္ေနတယ္မြန္းၾကပ္ေနတယ္မြန္းၾကပ္ေနတယ္မြန္းၾကပ္ေနတယ္... ... ... ... 

ဘယ္သူ႔ကုိမွလည္းဘယ္သူ႔ကုိမွလည္းဘယ္သူ႔ကုိမွလည္းဘယ္သူ႔ကုိမွလည္း    ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူးေျပာလို႔မျဖစ္ဘူးေျပာလို႔မျဖစ္ဘူးေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး... ... ... ... အဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲ    ဆရာ့မ်က္ႏွာကုိဆရာ့မ်က္ႏွာကုိဆရာ့မ်က္ႏွာကုိဆရာ့မ်က္ႏွာကုိ    ခ်က္ခ်င္းေျပးၿပီးျမင္မိတာပဲဆရာခ်က္ခ်င္းေျပးၿပီးျမင္မိတာပဲဆရာခ်က္ခ်င္းေျပးၿပီးျမင္မိတာပဲဆရာခ်က္ခ်င္းေျပးၿပီးျမင္မိတာပဲဆရာ... ... ... ... ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္    ဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းကုိဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းကုိဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းကုိဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းကုိ    

မရရေအာင္မရရေအာင္မရရေအာင္မရရေအာင္    စုံစမ္းၿပီးစုံစမ္းၿပီးစုံစမ္းၿပီးစုံစမ္းၿပီး    ဆက္မိတာပါဆက္မိတာပါဆက္မိတာပါဆက္မိတာပါ။။။။    ဆရာ့အတြက္ဆရာ့အတြက္ဆရာ့အတြက္ဆရာ့အတြက္    အေႏွာင့္အယွက္အေႏွာင့္အယွက္အေႏွာင့္အယွက္အေႏွာင့္အယွက္    ျဖစ္သြားခ့ဲမယ္ဆိုရင္ျဖစ္သြားခ့ဲမယ္ဆိုရင္ျဖစ္သြားခ့ဲမယ္ဆိုရင္ျဖစ္သြားခ့ဲမယ္ဆိုရင္    ခြင့္လႊတ္ပါဆရာခြင့္လႊတ္ပါဆရာခြင့္လႊတ္ပါဆရာခြင့္လႊတ္ပါဆရာ''''''''    
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        ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး    အမည္ရေသာအမည္ရေသာအမည္ရေသာအမည္ရေသာ    နာမည္ႏွင့္နာမည္ႏွင့္နာမည္ႏွင့္နာမည္ႏွင့္    လိုက္ေအာင္လည္းလိုက္ေအာင္လည္းလိုက္ေအာင္လည္းလိုက္ေအာင္လည္း    ခ်စ္စဖြယ္ခ်စ္စဖြယ္ခ်စ္စဖြယ္ခ်စ္စဖြယ္    လွပျဖဴေဖြးေသာလွပျဖဴေဖြးေသာလွပျဖဴေဖြးေသာလွပျဖဴေဖြးေသာ    သူ႔သူ႔သူ႔သူ႔    ''''လူနာလူနာလူနာလူနာ' ' ' ' မိန္းကေလးမိန္းကေလးမိန္းကေလးမိန္းကေလး    

တစ္ေယာက္ဆီမွတစ္ေယာက္ဆီမွတစ္ေယာက္ဆီမွတစ္ေယာက္ဆီမွ    အားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီး    ရင္ဖြင့္လာေသာရင္ဖြင့္လာေသာရင္ဖြင့္လာေသာရင္ဖြင့္လာေသာ    တယ္လီဖုန္းသံပဲတယ္လီဖုန္းသံပဲတယ္လီဖုန္းသံပဲတယ္လီဖုန္းသံပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    ''''''''ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... သမီးနာမည္သမီးနာမည္သမီးနာမည္သမီးနာမည္    ေဖြးေဖြးပါေဖြးေဖြးပါေဖြးေဖြးပါေဖြးေဖြးပါ... ... ... ... ဆရာကေဆရာကေဆရာကေဆရာကေတာ့တာ့တာ့တာ့    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    မွတ္မိခ်င္မွမွတ္မိမွာမွတ္မိခ်င္မွမွတ္မိမွာမွတ္မိခ်င္မွမွတ္မိမွာမွတ္မိခ်င္မွမွတ္မိမွာ... ... ... ... လြန္ခ့ဲတ့ဲလြန္ခ့ဲတ့ဲလြန္ခ့ဲတ့ဲလြန္ခ့ဲတ့ဲ    ငါးလေလာက္ကငါးလေလာက္ကငါးလေလာက္ကငါးလေလာက္က    ဆရာပဲဆရာပဲဆရာပဲဆရာပဲ    

သမီးကုိဗုိက္ခြဲၿပီးသမီးကုိဗုိက္ခြဲၿပီးသမီးကုိဗုိက္ခြဲၿပီးသမီးကုိဗုိက္ခြဲၿပီး    ကေလးေမြးေပးခ့ဲတာေလ။ကေလးေမြးေပးခ့ဲတာေလ။ကေလးေမြးေပးခ့ဲတာေလ။ကေလးေမြးေပးခ့ဲတာေလ။    သမီးရဲ႕ဖုန္းကုိသမီးရဲ႕ဖုန္းကုိသမီးရဲ႕ဖုန္းကုိသမီးရဲ႕ဖုန္းကုိ    လက္ခံစကားေျပာဖို႔လက္ခံစကားေျပာဖို႔လက္ခံစကားေျပာဖို႔လက္ခံစကားေျပာဖို႔    ဆရာအခ်ိန္မွဆရာအခ်ိန္မွဆရာအခ်ိန္မွဆရာအခ်ိန္မွ    ေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆရာေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆရာေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆရာေပးႏိုင္ရဲ႕လားဆရာ... ... ... ... 

သမီးေလသမီးေလသမီးေလသမီးေလ    ဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီ    ဖုန္းဆက္ဖုိ႔လုပ္ေနတာဖုန္းဆက္ဖုိ႔လုပ္ေနတာဖုန္းဆက္ဖုိ႔လုပ္ေနတာဖုန္းဆက္ဖုိ႔လုပ္ေနတာ    ဘယ္ႏွခါရိွၿပီမွန္းေတာင္ဘယ္ႏွခါရိွၿပီမွန္းေတာင္ဘယ္ႏွခါရိွၿပီမွန္းေတာင္ဘယ္ႏွခါရိွၿပီမွန္းေတာင္    မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးမေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးမေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးမေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး    ဆရာဆရာဆရာဆရာ......... . . . ဖုန္းကုိကိုင္လိုက္ဖုန္းကုိကိုင္လိုက္ဖုန္းကုိကိုင္လိုက္ဖုန္းကုိကိုင္လိုက္... ... ... ... 

ဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိႏိွပ္ရင္းဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိႏိွပ္ရင္းဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိႏိွပ္ရင္းဆရာ့ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိႏိွပ္ရင္း    တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ေရာက္ရင္တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ေရာက္ရင္တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ေရာက္ရင္တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ေရာက္ရင္    အိုအိုအိုအို............    ေတာ္ပါၿပီဆိုၿပီးေတာ္ပါၿပီဆိုၿပီးေတာ္ပါၿပီဆိုၿပီးေတာ္ပါၿပီဆိုၿပီး    ဖုန္းကုိဖုန္းကုိဖုန္းကုိဖုန္းကုိ    ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔... ... ... ... 

ပထမတစ္ခ်က္ကပထမတစ္ခ်က္ကပထမတစ္ခ်က္ကပထမတစ္ခ်က္က... ... ... ... ဆရာ့လိုဆရာ့လိုဆရာ့လိုဆရာ့လို    အလုပ္အင္မတန္မ်ားတ့ဲအလုပ္အင္မတန္မ်ားတ့ဲအလုပ္အင္မတန္မ်ားတ့ဲအလုပ္အင္မတန္မ်ားတ့ဲ    ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးရိွလွတ့ဲဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးရိွလွတ့ဲဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးရိွလွတ့ဲဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးရိွလွတ့ဲ    အခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြ    သမီးေၾကာင့္သမီးေၾကာင့္သမီးေၾကာင့္သမီးေၾကာင့္    

အလဟႆအလဟႆအလဟႆအလဟႆ    ကုန္ဆုံးသြားမွာကုန္ဆုံးသြားမွာကုန္ဆုံးသြားမွာကုန္ဆုံးသြားမွာ    စိုးရိမ္ပူစိုးရိမ္ပူစိုးရိမ္ပူစိုးရိမ္ပူပန္မိတာေၾကာင့္ပါ။ပန္မိတာေၾကာင့္ပါ။ပန္မိတာေၾကာင့္ပါ။ပန္မိတာေၾကာင့္ပါ။    ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့    သမီးရင္ထဲကသမီးရင္ထဲကသမီးရင္ထဲကသမီးရင္ထဲက    စကားေတြကုိစကားေတြကုိစကားေတြကုိစကားေတြကုိ    

ဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္း    ''''စစစစ' ' ' ' ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုတာၿပီးေျပာရမယ္ဆိုတာၿပီးေျပာရမယ္ဆိုတာၿပီးေျပာရမယ္ဆိုတာ    သမီးမသိလို႔ပါသမီးမသိလို႔ပါသမီးမသိလို႔ပါသမီးမသိလို႔ပါ''''''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    စာေရးစားပြဲတြင္စာေရးစားပြဲတြင္စာေရးစားပြဲတြင္စာေရးစားပြဲတြင္    တစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္း    ထိုင္ရင္းထိုင္ရင္းထိုင္ရင္းထိုင္ရင္း    ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိ    

ႀကိဳးစားပမ္းစားေရးေနစဥ္မွာပင္ႀကိဳးစားပမ္းစားေရးေနစဥ္မွာပင္ႀကိဳးစားပမ္းစားေရးေနစဥ္မွာပင္ႀကိဳးစားပမ္းစားေရးေနစဥ္မွာပင္    တယ္လီဖုန္းသံကတယ္လီဖုန္းသံကတယ္လီဖုန္းသံကတယ္လီဖုန္းသံက    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ျမည္ဟီးျမည္ဟီးျမည္ဟီးျမည္ဟီးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။    အမွန္ကုိအမွန္ကုိအမွန္ကုိအမွန္ကုိ    ဝန္ခံရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ဝန္ခံရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ဝန္ခံရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ဝန္ခံရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့    

သူေတာ္ေတာ့္ကုိသူေတာ္ေတာ့္ကုိသူေတာ္ေတာ့္ကုိသူေတာ္ေတာ့္ကုိ    စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္    ျဖစ္သြားမိပါ၏။ျဖစ္သြားမိပါ၏။ျဖစ္သြားမိပါ၏။ျဖစ္သြားမိပါ၏။    စာေရးဆရာတစ္ဦးအတြက္စာေရးဆရာတစ္ဦးအတြက္စာေရးဆရာတစ္ဦးအတြက္စာေရးဆရာတစ္ဦးအတြက္    သူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲက    ခံစားခ်က္မ်ားကုိခံစားခ်က္မ်ားကုိခံစားခ်က္မ်ားကုိခံစားခ်က္မ်ားကုိ    

ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္အျဖစ္    စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚ    စာလုံးေလးေတြစာလုံးေလးေတြစာလုံးေလးေတြစာလုံးေလးေတြ    စီရရီစီရရီစီရရီစီရရီ    ေရးသားေနျခင္းေလာက္ေရးသားေနျခင္းေလာက္ေရးသားေနျခင္းေလာက္ေရးသားေနျခင္းေလာက္    အရသာရိွသည့္အရသာရိွသည့္အရသာရိွသည့္အရသာရိွသည့္    ''''ပီတိပီတိပီတိပီတိ' ' ' ' 

အေပ်ာ္မ်ဳိးအေပ်ာ္မ်ဳိးအေပ်ာ္မ်ဳိးအေပ်ာ္မ်ဳိး    ဘယ္မွာဘယ္မွာဘယ္မွာဘယ္မွာမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ရိွပါဦးမည္နည္းရိွပါဦးမည္နည္းရိွပါဦးမည္နည္းရိွပါဦးမည္နည္း... ... ... ... သူ႔အတြက္ကေတာ့သူ႔အတြက္ကေတာ့သူ႔အတြက္ကေတာ့သူ႔အတြက္ကေတာ့    စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚတြင္စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚတြင္စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚတြင္စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေလးေပၚတြင္    ေရးလိုက္ရေသာေရးလိုက္ရေသာေရးလိုက္ရေသာေရးလိုက္ရေသာ    

သူ႔စာလုံးေလးမ်ားကုိသူ႔စာလုံးေလးမ်ားကုိသူ႔စာလုံးေလးမ်ားကုိသူ႔စာလုံးေလးမ်ားကုိ    သူ၏ႏွလုံးေသြးစက္ကေလးမ်ားသဖြယ္သူ၏ႏွလုံးေသြးစက္ကေလးမ်ားသဖြယ္သူ၏ႏွလုံးေသြးစက္ကေလးမ်ားသဖြယ္သူ၏ႏွလုံးေသြးစက္ကေလးမ်ားသဖြယ္    ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္။ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္။ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္။ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္။    ထိုအခ်ိန္တြင္ထိုအခ်ိန္တြင္ထိုအခ်ိန္တြင္ထိုအခ်ိန္တြင္    မည္သည့္မည္သည့္မည္သည့္မည္သည့္    

အေႏွာင့္အယွက္ကုိမွ်အေႏွာင့္အယွက္ကုိမွ်အေႏွာင့္အယွက္ကုိမွ်အေႏွာင့္အယွက္ကုိမွ်    လက္မခံလုိ။လက္မခံလုိ။လက္မခံလုိ။လက္မခံလုိ။    စဥ္းစားၾကည့္ပါဦးစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးစဥ္းစားၾကည့္ပါဦး... ... ... ... သူ႔အိမ္သူသူ႔အိမ္သူသူ႔အိမ္သူသူ႔အိမ္သူ    သက္ထားမေ႐ႊသက္တစ္ေယာက္သက္ထားမေ႐ႊသက္တစ္ေယာက္သက္ထားမေ႐ႊသက္တစ္ေယာက္သက္ထားမေ႐ႊသက္တစ္ေယာက္    မ်က္ႏွာမ်က္ႏွာမ်က္ႏွာမ်က္ႏွာ    

အညႇိဳးႀကီးညႇိဳးကာအညႇိဳးႀကီးညႇိဳးကာအညႇိဳးႀကီးညႇိဳးကာအညႇိဳးႀကီးညႇိဳးကာ    စိတ္ေတြေကာက္စိတ္ေတြေကာက္စိတ္ေတြေကာက္စိတ္ေတြေကာက္    စာေရးျခင္းကုိစာေရးျခင္းကုိစာေရးျခင္းကုိစာေရးျခင္းကုိ    စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ညဴစူတာစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ညဴစူတာစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ညဴစူတာစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ညဴစူတာ... ... ... ... မေ႐ႊသက္၏အျပစ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီမေ႐ႊသက္၏အျပစ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီမေ႐ႊသက္၏အျပစ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီမေ႐ႊသက္၏အျပစ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီ... ... ... ... 

သူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာ    တစ္ေန႔လုံးတစ္ေန႔လုံးတစ္ေန႔လုံးတစ္ေန႔လုံး    တစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္း    အိမ္မွာေနရသည္။အိမ္မွာေနရသည္။အိမ္မွာေနရသည္။အိမ္မွာေနရသည္။    ညဥ့္ေတာ္ေတာ္နက္မွညဥ့္ေတာ္ေတာ္နက္မွညဥ့္ေတာ္ေတာ္နက္မွညဥ့္ေတာ္ေတာ္နက္မွ    သူ႔ခင္ပြန္းကသူ႔ခင္ပြန္းကသူ႔ခင္ပြန္းကသူ႔ခင္ပြန္းက    အိမ္ျပန္လာမည္။အိမ္ျပန္လာမည္။အိမ္ျပန္လာမည္။အိမ္ျပန္လာမည္။    သူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲက    

ေျပာစရာစကားေတြေျပာစရာစကားေတြေျပာစရာစကားေတြေျပာစရာစကားေတြ    အမ်ားႀကီးကုိအမ်ားႀကီးကုိအမ်ားႀကီးကုိအမ်ားႀကီးကုိ    ရင္ဖြင့္ဖို႔ရင္ဖြင့္ဖို႔ရင္ဖြင့္ဖို႔ရင္ဖြင့္ဖို႔    ေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိခ်မ္းကုိခ်မ္းကုိခ်မ္းကုိ    ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာႏွင့္ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာႏွင့္ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာႏွင့္ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာႏွင့္    ေမာခ့ဲရ၏။ေမာခ့ဲရ၏။ေမာခ့ဲရ၏။ေမာခ့ဲရ၏။    အိမ္ျပန္လာၿပီးအိမ္ျပန္လာၿပီးအိမ္ျပန္လာၿပီးအိမ္ျပန္လာၿပီး    

စာေရးစားပြဲကုိစာေရးစားပြဲကုိစာေရးစားပြဲကုိစာေရးစားပြဲကုိ    တန္းထုိင္ကာတန္းထုိင္ကာတန္းထုိင္ကာတန္းထုိင္ကာ    တကုန္းကုန္းႏွင့္တကုန္းကုန္းႏွင့္တကုန္းကုန္းႏွင့္တကုန္းကုန္းႏွင့္    စာေတြခ်ည္းဖိေရးေနေသာစာေတြခ်ည္းဖိေရးေနေသာစာေတြခ်ည္းဖိေရးေနေသာစာေတြခ်ည္းဖိေရးေနေသာ    မေ႐ႊသက္ေျပာသမွ်ကုိမေ႐ႊသက္ေျပာသမွ်ကုိမေ႐ႊသက္ေျပာသမွ်ကုိမေ႐ႊသက္ေျပာသမွ်ကုိ    ''''''''အင္းအင္းအင္းအင္း'' '' '' '' 

ပင္ေကာင္းေကာင္းမလိုက္ပင္ေကာင္းေကာင္းမလိုက္ပင္ေကာင္းေကာင္းမလိုက္ပင္ေကာင္းေကာင္းမလိုက္... ... ... ... ဘာေတြေျပာမွန္းဘာေတြေျပာမွန္းဘာေတြေျပာမွန္းဘာေတြေျပာမွန္း    ေကာင္းေကာင္းမၾကားေကာင္းေကာင္းမၾကားေကာင္းေကာင္းမၾကားေကာင္းေကာင္းမၾကား... ... ... ... တျခားကမာၻထဲတျခားကမာၻထဲတျခားကမာၻထဲတျခားကမာၻထဲ    ေရာက္ေနတတ္ေသာေရာက္ေနတတ္ေသာေရာက္ေနတတ္ေသာေရာက္ေနတတ္ေသာ    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိမွေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိမွေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိမွေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိမွ    ေဒါသမထြက္လွ်င္ေဒါသမထြက္လွ်င္ေဒါသမထြက္လွ်င္ေဒါသမထြက္လွ်င္    မည္သူ႔ကုိမည္သူ႔ကုိမည္သူ႔ကုိမည္သူ႔ကုိ    ေဒါသထြက္ရဦးမည္နည္း။ေဒါသထြက္ရဦးမည္နည္း။ေဒါသထြက္ရဦးမည္နည္း။ေဒါသထြက္ရဦးမည္နည္း။    

    အခုပဲၾကည့္ေလအခုပဲၾကည့္ေလအခုပဲၾကည့္ေလအခုပဲၾကည့္ေလ    ေဆး႐ုံကေဆး႐ုံကေဆး႐ုံကေဆး႐ုံက    သူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲတြင္သူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲတြင္သူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲတြင္သူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲတြင္    တံခါးပိတ္ၿပီးတံခါးပိတ္ၿပီးတံခါးပိတ္ၿပီးတံခါးပိတ္ၿပီး    ေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆး    ဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိဝတၳဳေလးတစ္ပုဒ္ကုိ    

ဖန္တီးေရးသားေနခ်ိန္ဖန္တီးေရးသားေနခ်ိန္ဖန္တီးေရးသားေနခ်ိန္ဖန္တီးေရးသားေနခ်ိန္    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    သူ႔လူနာမေလးဆီကသူ႔လူနာမေလးဆီကသူ႔လူနာမေလးဆီကသူ႔လူနာမေလးဆီက    ဖုန္းဝင္လာခ့ဲျခင္းဖုန္းဝင္လာခ့ဲျခင္းဖုန္းဝင္လာခ့ဲျခင္းဖုန္းဝင္လာခ့ဲျခင္း    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    သူဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။သူဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။သူဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။သူဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။    

ခက္သည္ကခက္သည္ကခက္သည္ကခက္သည္က    သူသသူသသူသသူသည္ည္ည္ည္    စာေရးဆရာသက္သက္မဟုတ္။စာေရးဆရာသက္သက္မဟုတ္။စာေရးဆရာသက္သက္မဟုတ္။စာေရးဆရာသက္သက္မဟုတ္။    တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာ    လူနာေတြကုိလူနာေတြကုိလူနာေတြကုိလူနာေတြကုိ    ေဆးကုေပးရသည့္ေဆးကုေပးရသည့္ေဆးကုေပးရသည့္ေဆးကုေပးရသည့္    

ဆရာဝန္တစ္ဦးလည္းဆရာဝန္တစ္ဦးလည္းဆရာဝန္တစ္ဦးလည္းဆရာဝန္တစ္ဦးလည္း    ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ျဖစ္ေနသည့္အျပင္    ေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိ    စာသင္ေပးရေသာစာသင္ေပးရေသာစာသင္ေပးရေသာစာသင္ေပးရေသာ    ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္လည္းေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္လည္းေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္လည္းေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္လည္း    

ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။ျဖစ္၏။    ေျပာခ်င္သည္ကေျပာခ်င္သည္ကေျပာခ်င္သည္ကေျပာခ်င္သည္က    လူတစ္ကုိယ္ဘဝသုံးမ်ဳိးလူတစ္ကုိယ္ဘဝသုံးမ်ဳိးလူတစ္ကုိယ္ဘဝသုံးမ်ဳိးလူတစ္ကုိယ္ဘဝသုံးမ်ဳိး    က်င္လည္ေနရသူမို႔က်င္လည္ေနရသူမို႔က်င္လည္ေနရသူမို႔က်င္လည္ေနရသူမို႔    သူ႔အခ်ိန္ေတြကုိသူ႔အခ်ိန္ေတြကုိသူ႔အခ်ိန္ေတြကုိသူ႔အခ်ိန္ေတြကုိ    စာေရးျခင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲစာေရးျခင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲစာေရးျခင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲစာေရးျခင္းတစ္ခုတည္းမွာပဲ    ပုံပုံပုံပုံ၍၍၍၍    အပ္၍အပ္၍အပ္၍အပ္၍    

မရႏိုင္မရႏိုင္မရႏိုင္မရႏိုင္... ... ... ... သူ႔လူနာေတြသူ႔လူနာေတြသူ႔လူနာေတြသူ႔လူနာေတြ    သူ႔တပည့္ေတြအတြက္ပါသူ႔တပည့္ေတြအတြက္ပါသူ႔တပည့္ေတြအတြက္ပါသူ႔တပည့္ေတြအတြက္ပါ    အခ်ိန္ေတြကုိအခ်ိန္ေတြကုိအခ်ိန္ေတြကုိအခ်ိန္ေတြကုိ    ခြဲေဝေပးရေသးသည္ခြဲေဝေပးရေသးသည္ခြဲေဝေပးရေသးသည္ခြဲေဝေပးရေသးသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    အခုလည္းၾကည့္ေလအခုလည္းၾကည့္ေလအခုလည္းၾကည့္ေလအခုလည္းၾကည့္ေလ    သူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလး    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းကေလးကမိန္းကေလးကမိန္းကေလးကမိန္းကေလးက    အားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီး    ဖုန္းဆက္ေနေခ်ၿပီ။ဖုန္းဆက္ေနေခ်ၿပီ။ဖုန္းဆက္ေနေခ်ၿပီ။ဖုန္းဆက္ေနေခ်ၿပီ။    

''''ေဆာရီးေနာ္ေဆာရီးေနာ္ေဆာရီးေနာ္ေဆာရီးေနာ္... ... ... ... ဆရာမအားလုိ႔ဆရာမအားလုိ႔ဆရာမအားလုိ႔ဆရာမအားလုိ႔............    ေနာက္မွပဲျပန္ဆက္လုိက္ေနာက္မွပဲျပန္ဆက္လုိက္ေနာက္မွပဲျပန္ဆက္လုိက္ေနာက္မွပဲျပန္ဆက္လုိက္''''    ဟုေျပာလွ်င္လည္းဟုေျပာလွ်င္လည္းဟုေျပာလွ်င္လည္းဟုေျပာလွ်င္လည္း    ရသည္။ရသည္။ရသည္။ရသည္။    သု႔ိေသာ္သု႔ိေသာ္သု႔ိေသာ္သု႔ိေသာ္... ... ... ... သူ႔ပင္ကုိသူ႔ပင္ကုိသူ႔ပင္ကုိသူ႔ပင္ကုိ    စိတ္ရင္းကစိတ္ရင္းကစိတ္ရင္းကစိတ္ရင္းက    

ထိုသုိ႔မလုပ္ႏိုင္ထိုသုိ႔မလုပ္ႏိုင္ထိုသုိ႔မလုပ္ႏိုင္ထိုသုိ႔မလုပ္ႏိုင္    မလုပ္ရက္ပါ။မလုပ္ရက္ပါ။မလုပ္ရက္ပါ။မလုပ္ရက္ပါ။    လူနာတစ္ဦးကလူနာတစ္ဦးကလူနာတစ္ဦးကလူနာတစ္ဦးက    အားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီး    ဖုန္းဆက္လာသည္ကုိဖုန္းဆက္လာသည္ကုိဖုန္းဆက္လာသည္ကုိဖုန္းဆက္လာသည္ကုိ    မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    အသည္းႏွလုံးႏွင့္အသည္းႏွလုံးႏွင့္အသည္းႏွလုံးႏွင့္အသည္းႏွလုံးႏွင့္    

ထုိသုိ႔လုပ္ရက္ပါမည္နည္းထုိသုိ႔လုပ္ရက္ပါမည္နည္းထုိသုိ႔လုပ္ရက္ပါမည္နည္းထုိသုိ႔လုပ္ရက္ပါမည္နည္း........    ေဆးပညာကုိေဆးပညာကုိေဆးပညာကုိေဆးပညာကုိ    သူသင္ၾကားထားသည္ကသူသင္ၾကားထားသည္ကသူသင္ၾကားထားသည္ကသူသင္ၾကားထားသည္က    ဘာအတြက္မို႔လဲဘာအတြက္မို႔လဲဘာအတြက္မို႔လဲဘာအတြက္မို႔လဲ... ... ... ... လူနာေတြကုိလူနာေတြကုိလူနာေတြကုိလူနာေတြကုိ    ေဆးကုေပးဖုိ႔ေဆးကုေပးဖုိ႔ေဆးကုေပးဖုိ႔ေဆးကုေပးဖုိ႔... ... ... ... 
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လူနာေတြ၏လူနာေတြ၏လူနာေတြ၏လူနာေတြ၏    ခံစားေနရေသာခံစားေနရေသာခံစားေနရေသာခံစားေနရေသာ    ေဝဒနာေတြကုိေဝဒနာေတြကုိေဝဒနာေတြကုိေဝဒနာေတြကုိ    သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔... ... ... ... လူနာတို႔၏ညႇိဳးႏြမ္းေနေသာလူနာတို႔၏ညႇိဳးႏြမ္းေနေသာလူနာတို႔၏ညႇိဳးႏြမ္းေနေသာလူနာတို႔၏ညႇိဳးႏြမ္းေနေသာ    စိတ္ႏွလုံးကုိစိတ္ႏွလုံးကုိစိတ္ႏွလုံးကုိစိတ္ႏွလုံးကုိ    

႐ႊင္ၿပံဳးလာေအာင္႐ႊင္ၿပံဳးလာေအာင္႐ႊင္ၿပံဳးလာေအာင္႐ႊင္ၿပံဳးလာေအာင္    အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးဖုိ႔ပဲအားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးဖုိ႔ပဲအားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးဖုိ႔ပဲအားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးဖုိ႔ပဲ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    

    ''''''''သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး... ... ... ... ဆရာအလုပ္အားခ်ိန္မွဆရာအလုပ္အားခ်ိန္မွဆရာအလုပ္အားခ်ိန္မွဆရာအလုပ္အားခ်ိန္မွ    သမီးဖုန္းဆက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့သမီးဖုန္းဆက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့သမီးဖုန္းဆက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့သမီးဖုန္းဆက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့    အိပ္ေနတ့ဲညႀကီးသန္းေခါင္က်မွပဲအိပ္ေနတ့ဲညႀကီးသန္းေခါင္က်မွပဲအိပ္ေနတ့ဲညႀကီးသန္းေခါင္က်မွပဲအိပ္ေနတ့ဲညႀကီးသန္းေခါင္က်မွပဲ    

ဆက္ရေတာ့မွာဆက္ရေတာ့မွာဆက္ရေတာ့မွာဆက္ရေတာ့မွာ... ... ... ... ဒါေၾကာင့္ကိစၥမရိွဘူးေနာ္ဒါေၾကာင့္ကိစၥမရိွဘူးေနာ္ဒါေၾကာင့္ကိစၥမရိွဘူးေနာ္ဒါေၾကာင့္ကိစၥမရိွဘူးေနာ္............    ဘာမွစိတ္ထဲမထားနဲ႔ဘာမွစိတ္ထဲမထားနဲ႔ဘာမွစိတ္ထဲမထားနဲ႔ဘာမွစိတ္ထဲမထားနဲ႔... ... ... ... သမီးရဲ႕စကားသံကိုသမီးရဲ႕စကားသံကိုသမီးရဲ႕စကားသံကိုသမီးရဲ႕စကားသံကို    နားေထာင္ရတာနားေထာင္ရတာနားေထာင္ရတာနားေထာင္ရတာ    သမီးမွာသမီးမွာသမီးမွာသမီးမွာ    

စိတ္ညစ္စရာစိတ္ညစ္စရာစိတ္ညစ္စရာစိတ္ညစ္စရာ    စိတ္႐ႈပ္စရာစိတ္႐ႈပ္စရာစိတ္႐ႈပ္စရာစိတ္႐ႈပ္စရာ    ျပႆနာတစ္ခုခုျပႆနာတစ္ခုခုျပႆနာတစ္ခုခုျပႆနာတစ္ခုခု    ရိွေနပုံပဲ။ရိွေနပုံပဲ။ရိွေနပုံပဲ။ရိွေနပုံပဲ။    အဲသလိုအဲသလိုအဲသလိုအဲသလို    စိတ္ညစ္၊စိတ္ညစ္၊စိတ္ညစ္၊စိတ္ညစ္၊    စိတ္႐ႈပ္စရာစိတ္႐ႈပ္စရာစိတ္႐ႈပ္စရာစိတ္႐ႈပ္စရာ    ျပႆနာရိွလာရင္ျပႆနာရိွလာရင္ျပႆနာရိွလာရင္ျပႆနာရိွလာရင္    သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိ    

နားလည္မယ့္နားလည္မယ့္နားလည္မယ့္နားလည္မယ့္... ... ... ... စာနာတတ္တ့ဲစာနာတတ္တ့ဲစာနာတတ္တ့ဲစာနာတတ္တ့ဲ... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အဲဒီျပႆနာကုိအဲဒီျပႆနာကုိအဲဒီျပႆနာကုိအဲဒီျပႆနာကုိ    ဘယ္လိုေျဖရွင္းရရင္ဘယ္လိုေျဖရွင္းရရင္ဘယ္လိုေျဖရွင္းရရင္ဘယ္လိုေျဖရွင္းရရင္    ေကာင္းမယ္ဆိုတာေကာင္းမယ္ဆိုတာေကာင္းမယ္ဆိုတာေကာင္းမယ္ဆိုတာ    ဝိုဝိုဝိုဝိုင္းစဥ္းစားေပးၿပီးင္းစဥ္းစားေပးၿပီးင္းစဥ္းစားေပးၿပီးင္းစဥ္းစားေပးၿပီး    

အႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းအႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းအႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္းအႀကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္း    ေပးႏိုင္တ့ဲေပးႏိုင္တ့ဲေပးႏိုင္တ့ဲေပးႏိုင္တ့ဲ    သူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာသူတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာ    ရင္ဖြင့္ရတယ္သမီးရဲ႕။ရင္ဖြင့္ရတယ္သမီးရဲ႕။ရင္ဖြင့္ရတယ္သမီးရဲ႕။ရင္ဖြင့္ရတယ္သမီးရဲ႕။    သမီးရဲ႕မိဘေတြကုိေရာသမီးရဲ႕မိဘေတြကုိေရာသမီးရဲ႕မိဘေတြကုိေရာသမီးရဲ႕မိဘေတြကုိေရာ    

သမီးဖြင့္ေျပာျပၿပီးၿပီလားသမီးဖြင့္ေျပာျပၿပီးၿပီလားသမီးဖြင့္ေျပာျပၿပီးၿပီလားသမီးဖြင့္ေျပာျပၿပီးၿပီလား''''''''    

    ''''''''သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ခုလိုခုလိုခုလိုခုလို    ဖုန္းလက္ခံေျပာေပးတာဖုန္းလက္ခံေျပာေပးတာဖုန္းလက္ခံေျပာေပးတာဖုန္းလက္ခံေျပာေပးတာ............    ေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ဆရာေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ဆရာေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ဆရာေက်းဇူးတင္လွပါတယ္ဆရာ... ... ... ... သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    ဆရာဆရာဆရာဆရာ    မအားလပ္ခ်ိန္မွာမအားလပ္ခ်ိန္မွာမအားလပ္ခ်ိန္မွာမအားလပ္ခ်ိန္မွာ    

သြားဆက္မိၿပီးသြားဆက္မိၿပီးသြားဆက္မိၿပီးသြားဆက္မိၿပီး    ဆရာစိတ္အေႏွာဆရာစိတ္အေႏွာဆရာစိတ္အေႏွာဆရာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္င့္အယွက္င့္အယွက္င့္အယွက္    ျဖစ္သြားမွာကုိျဖစ္သြားမွာကုိျဖစ္သြားမွာကုိျဖစ္သြားမွာကုိ    စိတ္အရမ္းပူမိတယ္။စိတ္အရမ္းပူမိတယ္။စိတ္အရမ္းပူမိတယ္။စိတ္အရမ္းပူမိတယ္။    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    သမီးစၿပီးသမီးစၿပီးသမီးစၿပီးသမီးစၿပီး    ေတြ႔ရ၊ေတြ႔ရ၊ေတြ႔ရ၊ေတြ႔ရ၊    ျမင္ရ၊ျမင္ရ၊ျမင္ရ၊ျမင္ရ၊    

စကားေျပာရတ့ဲအခ်ိန္မွာစကားေျပာရတ့ဲအခ်ိန္မွာစကားေျပာရတ့ဲအခ်ိန္မွာစကားေျပာရတ့ဲအခ်ိန္မွာ    သမီးေလသမီးေလသမီးေလသမီးေလ    ေဖေဖ့ကုိေဖေဖ့ကုိေဖေဖ့ကုိေဖေဖ့ကုိ    သိပ္သတိရလြမ္းမိတာပဲ။သိပ္သတိရလြမ္းမိတာပဲ။သိပ္သတိရလြမ္းမိတာပဲ။သိပ္သတိရလြမ္းမိတာပဲ။    ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕    မ်က္လုံးအၾကည့္ေတြ၊မ်က္လုံးအၾကည့္ေတြ၊မ်က္လုံးအၾကည့္ေတြ၊မ်က္လုံးအၾကည့္ေတြ၊    အၿပံဳးေတြ၊အၿပံဳးေတြ၊အၿပံဳးေတြ၊အၿပံဳးေတြ၊    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    

ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕    စကားသံေတြစကားသံေတြစကားသံေတြစကားသံေတြ    အားလုံးဟာအားလုံးဟာအားလုံးဟာအားလုံးဟာ    ေမတၱာက႐ုဏာအျပည့္နဲ႔ေမတၱာက႐ုဏာအျပည့္နဲ႔ေမတၱာက႐ုဏာအျပည့္နဲ႔ေမတၱာက႐ုဏာအျပည့္နဲ႔............    ေဖေဖနဲ႔သိပ္တူတာပဲဆရာ။ေဖေဖနဲ႔သိပ္တူတာပဲဆရာ။ေဖေဖနဲ႔သိပ္တူတာပဲဆရာ။ေဖေဖနဲ႔သိပ္တူတာပဲဆရာ။    အထူးအထူးအထူးအထူးသျဖင့္သျဖင့္သျဖင့္သျဖင့္    

ဆရာ့ရဲ႕မ်က္လုံးေတြဟာဆရာ့ရဲ႕မ်က္လုံးေတြဟာဆရာ့ရဲ႕မ်က္လုံးေတြဟာဆရာ့ရဲ႕မ်က္လုံးေတြဟာ    အေဖ့ကုိျပန္ၿပီးအေဖ့ကုိျပန္ၿပီးအေဖ့ကုိျပန္ၿပီးအေဖ့ကုိျပန္ၿပီး    ျမင္ေနရသလိုပါပဲ။ျမင္ေနရသလိုပါပဲ။ျမင္ေနရသလိုပါပဲ။ျမင္ေနရသလိုပါပဲ။    သမီးေဖေဖကသမီးေဖေဖကသမီးေဖေဖကသမီးေဖေဖက    ဒီေလာကမွာဒီေလာကမွာဒီေလာကမွာဒီေလာကမွာ    မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    

ေယာက္်ားေပးစားၿပီးတာနဲ႔ေယာက္်ားေပးစားၿပီးတာနဲ႔ေယာက္်ားေပးစားၿပီးတာနဲ႔ေယာက္်ားေပးစားၿပီးတာနဲ႔    စိတ္ခ်လက္ခ်စိတ္ခ်လက္ခ်စိတ္ခ်လက္ခ်စိတ္ခ်လက္ခ်    ထားခ့ဲၿပီးထားခ့ဲၿပီးထားခ့ဲၿပီးထားခ့ဲၿပီး    ထြက္သြားခ့ဲၿပီထြက္သြားခ့ဲၿပီထြက္သြားခ့ဲၿပီထြက္သြားခ့ဲၿပီ    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္''''''''    

    ''''''''ဟုတ္လားဟုတ္လားဟုတ္လားဟုတ္လား    သမီးေဖြးေဖြး၊သမီးေဖြးေဖြး၊သမီးေဖြးေဖြး၊သမီးေဖြးေဖြး၊    ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    သမီးရဲ႕ေဖေဖလိုသမီးရဲ႕ေဖေဖလိုသမီးရဲ႕ေဖေဖလိုသမီးရဲ႕ေဖေဖလို    သေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီး    ရင္ဖြင့္ခ်င္ရင္ဖြင့္ခ်င္ရင္ဖြင့္ခ်င္ရင္ဖြင့္ခ်င္တာေတြတာေတြတာေတြတာေတြ    ရင္ဖြင့္ရင္ဖြင့္ရင္ဖြင့္ရင္ဖြင့္... ... ... ... 

အႀကံဉာဏ္ေတာင္းစရာေတြအႀကံဉာဏ္ေတာင္းစရာေတြအႀကံဉာဏ္ေတာင္းစရာေတြအႀကံဉာဏ္ေတာင္းစရာေတြ    ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္ကြယ္ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္ကြယ္ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္ကြယ္ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္ကြယ္... ... ... ... ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔    သမီးေမေမေတာ့သမီးေမေမေတာ့သမီးေမေမေတာ့သမီးေမေမေတာ့    ရိွေသးတယ္မဟုတ္လားရိွေသးတယ္မဟုတ္လားရိွေသးတယ္မဟုတ္လားရိွေသးတယ္မဟုတ္လား''''''''    

    တခဏမွ်တခဏမွ်တခဏမွ်တခဏမွ်    ေဖြးေဖြးအသံကေလးေဖြးေဖြးအသံကေလးေဖြးေဖြးအသံကေလးေဖြးေဖြးအသံကေလး    တိတ္ဆိတ္သြားၿပီးမွတိတ္ဆိတ္သြားၿပီးမွတိတ္ဆိတ္သြားၿပီးမွတိတ္ဆိတ္သြားၿပီးမွ... ... ... ... ''''''''ေမေမကေမေမကေမေမကေမေမက    ရိွေတာ့ရိွေသးတယ္ရိွေတာ့ရိွေသးတယ္ရိွေတာ့ရိွေသးတယ္ရိွေတာ့ရိွေသးတယ္... ... ... ... ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ေမေမကေမေမကေမေမကေမေမက    

ေဖေဖနဲ႔မတူဘူးဆရာေဖေဖနဲ႔မတူဘူးဆရာေဖေဖနဲ႔မတူဘူးဆရာေဖေဖနဲ႔မတူဘူးဆရာ... ... ... ... ငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းက    ေမေမကေမေမကေမေမကေမေမက    သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကိုသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကိုသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကိုသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို    နားနားနားနားမလည္တတ္ဘူး။မလည္တတ္ဘူး။မလည္တတ္ဘူး။မလည္တတ္ဘူး။    ထစ္ခနဲရိွရင္ထစ္ခနဲရိွရင္ထစ္ခနဲရိွရင္ထစ္ခနဲရိွရင္    ဆူဖို႔ပူဖို႔ဆူဖို႔ပူဖို႔ဆူဖို႔ပူဖို႔ဆူဖို႔ပူဖို႔    

အျပစ္တင္ဖို႔ပဲအျပစ္တင္ဖို႔ပဲအျပစ္တင္ဖို႔ပဲအျပစ္တင္ဖို႔ပဲ... ... ... ... ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္    ေမေမ့ကုိဆိုရင္ေမေမ့ကုိဆိုရင္ေမေမ့ကုိဆိုရင္ေမေမ့ကုိဆိုရင္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာေတြ    မလုပ္မိေတာ့ဘူးဆရာ။မလုပ္မိေတာ့ဘူးဆရာ။မလုပ္မိေတာ့ဘူးဆရာ။မလုပ္မိေတာ့ဘူးဆရာ။    ေမေမကေမေမကေမေမကေမေမက    

သမီးကုိခ်စ္ပါတယ္။သမီးကုိခ်စ္ပါတယ္။သမီးကုိခ်စ္ပါတယ္။သမီးကုိခ်စ္ပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    နားမလည္ဘူးနားမလည္ဘူးနားမလည္ဘူးနားမလည္ဘူး... ... ... ... ဆူပူအျပစ္တင္ဆူပူအျပစ္တင္ဆူပူအျပစ္တင္ဆူပူအျပစ္တင္    ႀကိမ္းေမာင္းတာမ်ဳိးပဲႀကိမ္းေမာင္းတာမ်ဳိးပဲႀကိမ္းေမာင္းတာမ်ဳိးပဲႀကိမ္းေမာင္းတာမ်ဳိးပဲ    လုပ္တာမ်ားေတာ့လုပ္တာမ်ားေတာ့လုပ္တာမ်ားေတာ့လုပ္တာမ်ားေတာ့    သမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္း    

ေမေမ့ကုိေမေမ့ကုိေမေမ့ကုိေမေမ့ကုိ    ေေေေၾကာက္တာကၾကာက္တာကၾကာက္တာကၾကာက္တာက    ပုိမ်ားသြားတယ္။ပုိမ်ားသြားတယ္။ပုိမ်ားသြားတယ္။ပုိမ်ားသြားတယ္။    ေဖေဖ့လိုေဖေဖ့လိုေဖေဖ့လိုေဖေဖ့လို    ရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္ထဲကရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္ထဲကရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္ထဲကရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္ထဲက    ရိွတ့ဲစကားေတြကိုေတာ့ရိွတ့ဲစကားေတြကိုေတာ့ရိွတ့ဲစကားေတြကိုေတာ့ရိွတ့ဲစကားေတြကိုေတာ့    မေျပာမိေတာ့ဘူးေပါ့မေျပာမိေတာ့ဘူးေပါ့မေျပာမိေတာ့ဘူးေပါ့မေျပာမိေတာ့ဘူးေပါ့'' '' '' '' ဟုဟုဟုဟု    

ခပ္ဆိုင္းဆိုင္းေလးခပ္ဆိုင္းဆိုင္းေလးခပ္ဆိုင္းဆိုင္းေလးခပ္ဆိုင္းဆိုင္းေလး    စကားျပန္ေလ၏။စကားျပန္ေလ၏။စကားျပန္ေလ၏။စကားျပန္ေလ၏။    

    ''''''''ေအးကြယ္ေအးကြယ္ေအးကြယ္ေအးကြယ္... ... ... ... ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။    သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး        ဘာေတြဘာေတြဘာေတြဘာေတြ    ခံစားရတယ္ဆိုတာေတြခံစားရတယ္ဆိုတာေတြခံစားရတယ္ဆိုတာေတြခံစားရတယ္ဆိုတာေတြ    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    

ႁခြင္းခ်န္မထားဘဲႁခြင္းခ်န္မထားဘဲႁခြင္းခ်န္မထားဘဲႁခြင္းခ်န္မထားဘဲ    ရင္ထဲရိွရိွသမွ်ရင္ထဲရိွရိွသမွ်ရင္ထဲရိွရိွသမွ်ရင္ထဲရိွရိွသမွ်    ပြင့္ပြင့္ပြင့္ပြင့္ပြင့္ပြင့္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလင္းလင္းလင္းလင္းလင္းလင္း    ေျပာျပေနာ္။ေျပာျပေနာ္။ေျပာျပေနာ္။ေျပာျပေနာ္။    အမွန္အတိုင္းသိရမွအမွန္အတိုင္းသိရမွအမွန္အတိုင္းသိရမွအမွန္အတိုင္းသိရမွ    ဆရာလည္းဆရာလည္းဆရာလည္းဆရာလည္း    သမီးနဲ႔အတူသမီးနဲ႔အတူသမီးနဲ႔အတူသမီးနဲ႔အတူ    ဝိုင္းစဥ္းစားၿပီးဝိုင္းစဥ္းစားၿပီးဝိုင္းစဥ္းစားၿပီးဝိုင္းစဥ္းစားၿပီး    

အေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံး    ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာ    အႀကံေပးႏိုင္မွာအႀကံေပးႏိုင္မွာအႀကံေပးႏိုင္မွာအႀကံေပးႏိုင္မွာ    မဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လား...''...''...''...''    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲ... ... ... ... ဝမ္းသာလိုက္တာဝမ္းသာလိုက္တာဝမ္းသာလိုက္တာဝမ္းသာလိုက္တာ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    ဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္း    ဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီ    အားကုိးတႀကီးနဲ႔အားကုိးတႀကီးနဲ႔အားကုိးတႀကီးနဲ႔အားကုိးတႀကီးနဲ႔    ဖုန္းဆက္ၿပီးဖုန္းဆက္ၿပီးဖုန္းဆက္ၿပီးဖုန္းဆက္ၿပီး    

အကူအညီေတာင္းမိတာအကူအညီေတာင္းမိတာအကူအညီေတာင္းမိတာအကူအညီေတာင္းမိတာ    ျဖစ္မွာ။ျဖစ္မွာ။ျဖစ္မွာ။ျဖစ္မွာ။    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးကတည္းကဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးကတည္းကဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးကတည္းကဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးကတည္းက    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ကုိယ့္မိဘလိုပဲကုိယ့္မိဘလိုပဲကုိယ့္မိဘလိုပဲကုိယ့္မိဘလိုပဲ    စိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာ    ခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီးခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီးခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီးခ်စ္ခင္ေလးစားၿပီး    

ယုံၾကည္အားထားေနမိတယ္။ယုံၾကည္အားထားေနမိတယ္။ယုံၾကည္အားထားေနမိတယ္။ယုံၾကည္အားထားေနမိတယ္။    ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က ်   မသိဘူးေပါ့။မသိဘူးေပါ့။မသိဘူးေပါ့။မသိဘူးေပါ့။    ဒီလုိပါဒီလုိပါဒီလုိပါဒီလုိပါ    ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... သမီးအခုျဖစ္တ့ဲျပႆနာကသမီးအခုျဖစ္တ့ဲျပႆနာကသမီးအခုျဖစ္တ့ဲျပႆနာကသမီးအခုျဖစ္တ့ဲျပႆနာက'' '' '' '' 

ဤေနရာတြင္ဤေနရာတြင္ဤေနရာတြင္ဤေနရာတြင္    စကားသံကစကားသံကစကားသံကစကားသံက    ေခတၱရပ္တန္႔သြား၏ေခတၱရပ္တန္႔သြား၏ေခတၱရပ္တန္႔သြား၏ေခတၱရပ္တန္႔သြား၏... ... ... ... အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြား၏။အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြား၏။အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြား၏။အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြား၏။    ကိစၥမရိွကိစၥမရိွကိစၥမရိွကိစၥမရိွ    သူ႔အတြက္သူ႔အတြက္သူ႔အတြက္သူ႔အတြက္    ဤျပႆနာကဤျပႆနာကဤျပႆနာကဤျပႆနာက    ေျပာျပဖို႔ေျပာျပဖို႔ေျပာျပဖို႔ေျပာျပဖို႔    

ခက္ခဲလြန္းေနသည္လားခက္ခဲလြန္းေနသည္လားခက္ခဲလြန္းေနသည္လားခက္ခဲလြန္းေနသည္လား... ... ... ... ဘာမ်ားပါလိမ့္ဘာမ်ားပါလိမ့္ဘာမ်ားပါလိမ့္ဘာမ်ားပါလိမ့္... ... ... ... စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေလးစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေလးစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေလးစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေလး... ... ... ... သူေစာင့္ေနပါ၏။သူေစာင့္ေနပါ၏။သူေစာင့္ေနပါ၏။သူေစာင့္ေနပါ၏။    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
14 

    ''''''''ေဆာရီးေနာ္ဆရာေဆာရီးေနာ္ဆရာေဆာရီးေနာ္ဆရာေဆာရီးေနာ္ဆရာ... ... ... ... ဆရာရဲ႕ဆရာရဲ႕ဆရာရဲ႕ဆရာရဲ႕    အဖိုးတန္တ့ဲအခ်ိန္ေတြအဖိုးတန္တ့ဲအခ်ိန္ေတြအဖိုးတန္တ့ဲအခ်ိန္ေတြအဖိုးတန္တ့ဲအခ်ိန္ေတြ    သမီးေၾကာင့္သမီးေၾကာင့္သမီးေၾကာင့္သမီးေၾကာင့္    အလဟႆအလဟႆအလဟႆအလဟႆ    ကုန္ဆုံးသြားမွာကုိကုန္ဆုံးသြားမွာကုိကုန္ဆုံးသြားမွာကုိကုန္ဆုံးသြားမွာကုိ    

ႏွေျမာလုိက္တာဆရာ။ႏွေျမာလုိက္တာဆရာ။ႏွေျမာလုိက္တာဆရာ။ႏွေျမာလုိက္တာဆရာ။    သမီး႐ုတ္တရက္သမီး႐ုတ္တရက္သမီး႐ုတ္တရက္သမီး႐ုတ္တရက္    ေျပာဖုိ႔ေျပာဖုိ႔ေျပာဖုိ႔ေျပာဖုိ႔    စကားရွာရတာစကားရွာရတာစကားရွာရတာစကားရွာရတာ    ခက္ေနလုိ႔ပါ။ခက္ေနလုိ႔ပါ။ခက္ေနလုိ႔ပါ။ခက္ေနလုိ႔ပါ။    သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔    အိအိအိအိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔မ္ေထာင္ေရးနဲ႔မ္ေထာင္ေရးနဲ႔မ္ေထာင္ေရးနဲ႔    

ပတ္သက္ေနလို႔ပါဆရာ။ပတ္သက္ေနလို႔ပါဆရာ။ပတ္သက္ေနလို႔ပါဆရာ။ပတ္သက္ေနလို႔ပါဆရာ။    သမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိသမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိသမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိသမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိ    ေဖေဖကေဖေဖကေဖေဖကေဖေဖက    သူ႔စိတ္ႀကိဳက္သူ႔စိတ္ႀကိဳက္သူ႔စိတ္ႀကိဳက္သူ႔စိတ္ႀကိဳက္    သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သူ႔မိတ္ေဆြရဲ႕    သားနဲ႔သားနဲ႔သားနဲ႔သားနဲ႔    ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး    ေပးစားခ့ဲတာပါ။ေပးစားခ့ဲတာပါ။ေပးစားခ့ဲတာပါ။ေပးစားခ့ဲတာပါ။    

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္    သမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိသမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိသမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိသမီးရဲ႕အမ်ဳိးသားကုိ    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    မဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွမဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွမဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွမဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွ    ျမင္ဖူး၊ျမင္ဖူး၊ျမင္ဖူး၊ျမင္ဖူး၊    

ေတြ႔ဖူးတာပါဆရာေတြ႔ဖူးတာပါဆရာေတြ႔ဖူးတာပါဆရာေတြ႔ဖူးတာပါဆရာ............။။။။    

    ကေလးမရခင္အထိေတာ့ကေလးမရခင္အထိေတာ့ကေလးမရခင္အထိေတာ့ကေလးမရခင္အထိေတာ့    သသသသမီးတုိ႔မီးတုိ႔မီးတုိ႔မီးတုိ႔    အဆင္ေျပပါတယ္။အဆင္ေျပပါတယ္။အဆင္ေျပပါတယ္။အဆင္ေျပပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    အခုဆရာခြဲၿပီးအခုဆရာခြဲၿပီးအခုဆရာခြဲၿပီးအခုဆရာခြဲၿပီး    ေမြးေပးခ့ဲတ့ဲေမြးေပးခ့ဲတ့ဲေမြးေပးခ့ဲတ့ဲေမြးေပးခ့ဲတ့ဲ    သမီးေလးကုိသမီးေလးကုိသမီးေလးကုိသမီးေလးကုိ    

ရၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့ရၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့ရၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့ရၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့    သမီးရဲ႕စိတ္ေတြကသမီးရဲ႕စိတ္ေတြကသမီးရဲ႕စိတ္ေတြကသမီးရဲ႕စိတ္ေတြက    အၿမဲတမ္းအၿမဲတမ္းအၿမဲတမ္းအၿမဲတမ္း    သမီးေလးဆီမွာပဲသမီးေလးဆီမွာပဲသမီးေလးဆီမွာပဲသမီးေလးဆီမွာပဲ    ရိွေတာ့တယ္။ရိွေတာ့တယ္။ရိွေတာ့တယ္။ရိွေတာ့တယ္။    အိမ္ေထာင္ေရးကုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိ    လုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝ    

စိတ္မပါေတာ့ဘူးဆရာ။စိတ္မပါေတာ့ဘူးဆရာ။စိတ္မပါေတာ့ဘူးဆရာ။စိတ္မပါေတာ့ဘူးဆရာ။    ကေလးငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့ကေလးငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့ကေလးငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့ကေလးငယ္ငယ္ေလးတုန္းကေတာ့    ကေလးရဲ႕ေဝယ်ာဝစၥေတြကကေလးရဲ႕ေဝယ်ာဝစၥေတြကကေလးရဲ႕ေဝယ်ာဝစၥေတြကကေလးရဲ႕ေဝယ်ာဝစၥေတြက    မ်ားလြန္းတာ၊မ်ားလြန္းတာ၊မ်ားလြန္းတာ၊မ်ားလြန္းတာ၊    သမီးသမီးသမီးသမီး    

သိပ္ပင္ပန္းေနသိပ္ပင္ပန္းေနသိပ္ပင္ပန္းေနသိပ္ပင္ပန္းေနတာေတြကုိတာေတြကုိတာေတြကုိတာေတြကုိ    အေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီး    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    အၿမဲျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။အၿမဲျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။အၿမဲျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။အၿမဲျငင္းပယ္ခဲ့တယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ကေလးကကေလးကကေလးကကေလးက    တစ္လတစ္လတစ္လတစ္လ----    ႏွစ္လႏွစ္လႏွစ္လႏွစ္လ----    သုံးလနဲ႔သုံးလနဲ႔သုံးလနဲ႔သုံးလနဲ႔    

နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့    ကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိ    အေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီး    ျငင္းဖို႔ကျငင္းဖို႔ကျငင္းဖို႔ကျငင္းဖို႔က    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    ခက္လာတယ္။ခက္လာတယ္။ခက္လာတယ္။ခက္လာတယ္။    အမ်ဳိးသားကလည္းအမ်ဳိးသားကလည္းအမ်ဳိးသားကလည္းအမ်ဳိးသားကလည္း    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    

သိပ္ခ်စ္သိပ္ခ်စ္သိပ္ခ်စ္သိပ္ခ်စ္    သိပ္ဂ႐ုစုိက္၊သိပ္ဂ႐ုစုိက္၊သိပ္ဂ႐ုစုိက္၊သိပ္ဂ႐ုစုိက္၊    သိပ္ကုိသိပ္ကုိသိပ္ကုိသိပ္ကုိ    အေရးေပးပါတယ္။အေရးေပးပါတယ္။အေရးေပးပါတယ္။အေရးေပးပါတယ္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သမီးကုိသူကသမီးကုိသူကသမီးကုိသူကသမီးကုိသူက    သိပ္ၿပီးသိပ္ၿပီးသိပ္ၿပီးသိပ္ၿပီးခ်စ္ခ်င္တယ္ခ်စ္ခ်င္တယ္ခ်စ္ခ်င္တယ္ခ်စ္ခ်င္တယ္... ... ... ... အဲဒီမွာအဲဒီမွာအဲဒီမွာအဲဒီမွာ    

ျပႆနာတက္ေတာ့တာပဲျပႆနာတက္ေတာ့တာပဲျပႆနာတက္ေတာ့တာပဲျပႆနာတက္ေတာ့တာပဲ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    ခ်စ္ဖို႔ကုိလုံးဝခ်စ္ဖို႔ကုိလုံးဝခ်စ္ဖို႔ကုိလုံးဝခ်စ္ဖို႔ကုိလုံးဝ    စာမလိပ္ေတာ့တာပါပဲ။စာမလိပ္ေတာ့တာပါပဲ။စာမလိပ္ေတာ့တာပါပဲ။စာမလိပ္ေတာ့တာပါပဲ။    သမီးသမီးသမီးသမီး    ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး    စိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာ    

အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    ဒုကၡေတြ႔ေနပါၿပီဒုကၡေတြ႔ေနပါၿပီဒုကၡေတြ႔ေနပါၿပီဒုကၡေတြ႔ေနပါၿပီ...''...''...''...''    

    ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္... ... ... ... ဖုန္းကဖုန္းကဖုန္းကဖုန္းက    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ျဖစ္သည္မသိျဖစ္သည္မသိျဖစ္သည္မသိျဖစ္သည္မသိ    တဂစ္ဂစ္တဂစ္ဂစ္တဂစ္ဂစ္တဂစ္ဂစ္    တဂီးဂီးျမည္ကာတဂီးဂီးျမည္ကာတဂီးဂီးျမည္ကာတဂီးဂီးျမည္ကာ    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ျပဳတ္က်သြားေလေတာ့၏။ျပဳတ္က်သြားေလေတာ့၏။ျပဳတ္က်သြားေလေတာ့၏။ျပဳတ္က်သြားေလေတာ့၏။    

    ''''''''ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို... ... ... ... ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို...''...''...''...''    

    စကားသံကစကားသံကစကားသံကစကားသံက    ျပတ္သြားေလၿပီတည္း။ျပတ္သြားေလၿပီတည္း။ျပတ္သြားေလၿပီတည္း။ျပတ္သြားေလၿပီတည္း။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ဘယ့္ႏွယ့္ရိွစဘယ့္ႏွယ့္ရိွစဘယ့္ႏွယ့္ရိွစဘယ့္ႏွယ့္ရိွစ... ... ... ... အျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္က    ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတုန္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတုန္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတုန္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတုန္း    ေကာင္းခန္းေရာက္မွေကာင္းခန္းေရာက္မွေကာင္းခန္းေရာက္မွေကာင္းခန္းေရာက္မွ... ... ... ... 

႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    မီးပ်က္သြားသည္ႏွင့္မီးပ်က္သြားသည္ႏွင့္မီးပ်က္သြားသည္ႏွင့္မီးပ်က္သြားသည္ႏွင့္    တူမေနဘူးလားတူမေနဘူးလားတူမေနဘူးလားတူမေနဘူးလား............    

    ''''''''ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို... ... ... ... ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို...''...''...''...''    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂))))))))        

မပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္းမပွူဆာေတာ့လည္း        သူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာသူ႔ခမ်ာသနားစရာ        

        

        

        

        ''''''''ဟဲလုိဟဲလုိဟဲလုိဟဲလုိ...... .. .. .. ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို...''...''...''...''        

        ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္... ... ... ... ခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းက    သူသူသူသူ    တကုပ္ကုပ္တကုပ္ကုပ္တကုပ္ကုပ္တကုပ္ကုပ္    ေရးေနေသာေရးေနေသာေရးေနေသာေရးေနေသာ    ဝတၳဳဇာတ္လမ္းကိုဝတၳဳဇာတ္လမ္းကိုဝတၳဳဇာတ္လမ္းကိုဝတၳဳဇာတ္လမ္းကို    အေမ့ႀကီးအေမ့ႀကီးအေမ့ႀကီးအေမ့ႀကီး    

ေမ့သြားေလၿပီ။ေမ့သြားေလၿပီ။ေမ့သြားေလၿပီ။ေမ့သြားေလၿပီ။    ယခုယခုယခုယခု    သူ႔ဆီသူ႔ဆီသူ႔ဆီသူ႔ဆီ    အားကိုးတႀကီးအားကိုးတႀကီးအားကိုးတႀကီးအားကိုးတႀကီး    ဖုန္းဆက္ေနရွာေသာဖုန္းဆက္ေနရွာေသာဖုန္းဆက္ေနရွာေသာဖုန္းဆက္ေနရွာေသာ    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းကေလး၏မိန္းကေလး၏မိန္းကေလး၏မိန္းကေလး၏    ဇာတ္လမ္းကဇာတ္လမ္းကဇာတ္လမ္းကဇာတ္လမ္းက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    

ဆတ္တင့ံင့ံျဖစ္ေအာင္ဆတ္တင့ံင့ံျဖစ္ေအာင္ဆတ္တင့ံင့ံျဖစ္ေအာင္ဆတ္တင့ံင့ံျဖစ္ေအာင္    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    ဆြဲေဆာင္ေနၿပီတည္း။ဆြဲေဆာင္ေနၿပီတည္း။ဆြဲေဆာင္ေနၿပီတည္း။ဆြဲေဆာင္ေနၿပီတည္း။    

    စာဖတ္သူစာဖတ္သူစာဖတ္သူစာဖတ္သူပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါဦး... ... ... ... လွပေသာလွပေသာလွပေသာလွပေသာ............    ေခ်ာေမြ႔ေသာေခ်ာေမြ႔ေသာေခ်ာေမြ႔ေသာေခ်ာေမြ႔ေသာ... ... ... ... မိဘစကားမိဘစကားမိဘစကားမိဘစကား    ေျမဝယ္မက်ေျမဝယ္မက်ေျမဝယ္မက်ေျမဝယ္မက ်   နားေထာင္ေသာနားေထာင္ေသာနားေထာင္ေသာနားေထာင္ေသာ... ... ... ... 

အလိမၼာသမီးေလးတစ္ဦးသည္အလိမၼာသမီးေလးတစ္ဦးသည္အလိမၼာသမီးေလးတစ္ဦးသည္အလိမၼာသမီးေလးတစ္ဦးသည္    သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    ဘဝတြင္ဘဝတြင္ဘဝတြင္ဘဝတြင္    တစ္ခါတစ္ေခါက္ေလးမွ်ပင္တစ္ခါတစ္ေခါက္ေလးမွ်ပင္တစ္ခါတစ္ေခါက္ေလးမွ်ပင္တစ္ခါတစ္ေခါက္ေလးမွ်ပင္    မျမင္ဘူးေသာမျမင္ဘူးေသာမျမင္ဘူးေသာမျမင္ဘူးေသာ    အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္    

မိဘတို႔အလုိက်မိဘတို႔အလုိက်မိဘတို႔အလုိက်မိဘတို႔အလုိက်    ေခါင္းညိတ္ကာေခါင္းညိတ္ကာေခါင္းညိတ္ကာေခါင္းညိတ္ကာ    လက္ထပ္မဂၤလာပြဲလက္ထပ္မဂၤလာပြဲလက္ထပ္မဂၤလာပြဲလက္ထပ္မဂၤလာပြဲ    ဆင္ႏႊဲခ့ဲ၏။ဆင္ႏႊဲခ့ဲ၏။ဆင္ႏႊဲခ့ဲ၏။ဆင္ႏႊဲခ့ဲ၏။    လက္ထပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္မွလက္ထပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္မွလက္ထပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္မွလက္ထပ္သည့္ေန႔ရက္တြင္မွ    သတို႔သားေသတို႔သားေသတို႔သားေသတို႔သားေလာင္းကုိလာင္းကုိလာင္းကုိလာင္းကုိ    

ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးေလေတာ့သည္။ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးေလေတာ့သည္။ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးေလေတာ့သည္။ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးေလေတာ့သည္။    မိမိတစ္ခါမွမိမိတစ္ခါမွမိမိတစ္ခါမွမိမိတစ္ခါမွ    မျမင္ဖူးေသာမျမင္ဖူးေသာမျမင္ဖူးေသာမျမင္ဖူးေသာ... ... ... ... စကားပင္မေျပာဖူးေသာစကားပင္မေျပာဖူးေသာစကားပင္မေျပာဖူးေသာစကားပင္မေျပာဖူးေသာ... ... ... ... မိမိႏွင့္ေဆြမ်ဳိးလည္းမိမိႏွင့္ေဆြမ်ဳိးလည္းမိမိႏွင့္ေဆြမ်ဳိးလည္းမိမိႏွင့္ေဆြမ်ဳိးလည္း    မေတာ္စပ္ပါေသာမေတာ္စပ္ပါေသာမေတာ္စပ္ပါေသာမေတာ္စပ္ပါေသာ    
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သူစိမ္းတစ္ရံစာသူစိမ္းတစ္ရံစာသူစိမ္းတစ္ရံစာသူစိမ္းတစ္ရံစာ    ေယာက္်ားသားတစ္ဦးႏွင့္ေယာက္်ားသားတစ္ဦးႏွင့္ေယာက္်ားသားတစ္ဦးႏွင့္ေယာက္်ားသားတစ္ဦးႏွင့္    တစ္သက္တာတစ္သက္တာတစ္သက္တာတစ္သက္တာ    ဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံး    တစ္အိမ္ထဲေန၍တစ္အိမ္ထဲေန၍တစ္အိမ္ထဲေန၍တစ္အိမ္ထဲေန၍... ... ... ... တစ္အိပ္ရာထဲတစ္အိပ္ရာထဲတစ္အိပ္ရာထဲတစ္အိပ္ရာထဲ    

အတူအိပ္ရေတာ့မည္တ့ဲ။အတူအိပ္ရေတာ့မည္တ့ဲ။အတူအိပ္ရေတာ့မည္တ့ဲ။အတူအိပ္ရေတာ့မည္တ့ဲ။    

    လိမၼာေသာလိမၼာေသာလိမၼာေသာလိမၼာေသာ    သမီးေလးသည္သမီးေလးသည္သမီးေလးသည္သမီးေလးသည္    လိမၼာေလိမၼာေလိမၼာေလိမၼာေသာသာသာသာ    ဇနီးေကာင္းဇနီးေကာင္းဇနီးေကာင္းဇနီးေကာင္း    ဇနီးျမတ္ေလးပဲဇနီးျမတ္ေလးပဲဇနီးျမတ္ေလးပဲဇနီးျမတ္ေလးပဲ    ျဖစ္လိမ့္မည္ဆုိသည္မွာျဖစ္လိမ့္မည္ဆုိသည္မွာျဖစ္လိမ့္မည္ဆုိသည္မွာျဖစ္လိမ့္မည္ဆုိသည္မွာ    စိုးစဥ္းမွ်စိုးစဥ္းမွ်စိုးစဥ္းမွ်စိုးစဥ္းမွ်    

သံသယရိွစရာမျမင္။သံသယရိွစရာမျမင္။သံသယရိွစရာမျမင္။သံသယရိွစရာမျမင္။    ဇနီးေကာင္းေလးပီသစြာဇနီးေကာင္းေလးပီသစြာဇနီးေကာင္းေလးပီသစြာဇနီးေကာင္းေလးပီသစြာ    အိမ္ေထာင့္တာဝန္မ်ားကုိအိမ္ေထာင့္တာဝန္မ်ားကုိအိမ္ေထာင့္တာဝန္မ်ားကုိအိမ္ေထာင့္တာဝန္မ်ားကုိ    သူထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။သူထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။သူထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။သူထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။    ဤသုိ႔ျဖင့္ဤသုိ႔ျဖင့္ဤသုိ႔ျဖင့္ဤသုိ႔ျဖင့္    

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအခ်ိန္ကာလတစ္ခု    လြန္ေျမာက္လာေသာအခါဝယ္လြန္ေျမာက္လာေသာအခါဝယ္လြန္ေျမာက္လာေသာအခါဝယ္လြန္ေျမာက္လာေသာအခါဝယ္    သူမသည္သူမသည္သူမသည္သူမသည္    မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ့ဲ၏။မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ့ဲ၏။မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ့ဲ၏။မိခင္ေလာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ့ဲ၏။    ထိုကိုယ္ဝန္ကုိထိုကိုယ္ဝန္ကုိထိုကိုယ္ဝန္ကုိထိုကိုယ္ဝန္ကုိ    

ေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ခ်မ္းႏွင့္ခ်မ္းႏွင့္ခ်မ္းႏွင့္    အပ္ႏံွခ့ဲ၏။အပ္ႏံွခ့ဲ၏။အပ္ႏံွခ့ဲ၏။အပ္ႏံွခ့ဲ၏။    သူကပင္သူကပင္သူကပင္သူကပင္............    ေန႔ေစ့လေစ့၌ေန႔ေစ့လေစ့၌ေန႔ေစ့လေစ့၌ေန႔ေစ့လေစ့၌    ေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ေ႐ြးခ်ယ္ကာေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ေ႐ြးခ်ယ္ကာေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ေ႐ြးခ်ယ္ကာေန႔ေကာင္းရက္ျမတ္ေ႐ြးခ်ယ္ကာ    ကိုယ္တိုင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္တိုင္    

ခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးခ့ဲ၏။ခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးခ့ဲ၏။ခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးခ့ဲ၏။ခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးခ့ဲ၏။    ယခုယခုယခုယခု... ... ... ... ကေလးေလးကကေလးေလးကကေလးေလးကကေလးေလးက    ေလးလေက်ာ္ေလးလေက်ာ္ေလးလေက်ာ္ေလးလေက်ာ္... ... ... ... ငါးလအတြင္းငါးလအတြင္းငါးလအတြင္းငါးလအတြင္း    ႀကီးျပင္းလာခ့ဲၿပီ။ႀကီးျပင္းလာခ့ဲၿပီ။ႀကီးျပင္းလာခ့ဲၿပီ။ႀကီးျပင္းလာခ့ဲၿပီ။    

    ဤကေလးဤကေလးဤကေလးဤကေလး    ကုိယ္ဝန္မရိွခင္ကကုိယ္ဝန္မရိွခင္ကကုိယ္ဝန္မရိွခင္ကကုိယ္ဝန္မရိွခင္က    သူမတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာသူမတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာသူမတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာသူမတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာ    ျပႆနာမရိွေသး။ျပႆနာမရိွေသး။ျပႆနာမရိွေသး။ျပႆနာမရိွေသး။    ကေလးေမြးၿပီးသည္ႏွင့္ကေလးေမြးၿပီးသည္ႏွင့္ကေလးေမြးၿပီးသည္ႏွင့္ကေလးေမြးၿပီးသည္ႏွင့္    

ကေလးေဝယ်ာကေလးေဝယ်ာကေလးေဝယ်ာကေလးေဝယ်ာဝစၥဝစၥဝစၥဝစၥ... ... ... ... ပင္ပန္းမႈပင္ပန္းမႈပင္ပန္းမႈပင္ပန္းမႈ    အစုစုတို႔ေၾကာင့္အစုစုတို႔ေၾကာင့္အစုစုတို႔ေၾကာင့္အစုစုတို႔ေၾကာင့္    သူ႔အမ်ဳိးသားကုိသူ႔အမ်ဳိးသားကုိသူ႔အမ်ဳိးသားကုိသူ႔အမ်ဳိးသားကုိ    ညညအနားအကပ္မခံသည္မွာညညအနားအကပ္မခံသည္မွာညညအနားအကပ္မခံသည္မွာညညအနားအကပ္မခံသည္မွာ    ၾကာခ့ဲေလၿပီ။ၾကာခ့ဲေလၿပီ။ၾကာခ့ဲေလၿပီ။ၾကာခ့ဲေလၿပီ။    

ကေလးငယ္တုန္းကေတာ့ကေလးငယ္တုန္းကေတာ့ကေလးငယ္တုန္းကေတာ့ကေလးငယ္တုန္းကေတာ့    အေၾကာင္းျပခ်က္ကအေၾကာင္းျပခ်က္ကအေၾကာင္းျပခ်က္ကအေၾကာင္းျပခ်က္က    ဟုတ္ေနသည္မို႔ဟုတ္ေနသည္မို႔ဟုတ္ေနသည္မို႔ဟုတ္ေနသည္မို႔... ... ... ... အိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာ    စိုျပည္သည္။စိုျပည္သည္။စိုျပည္သည္။စိုျပည္သည္။    ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့    ကေလးကကေလးကကေလးကကေလးက    ေလးလေလးလေလးလေလးလ    

ငါးလထဲငါးလထဲငါးလထဲငါးလထဲ    ဝင္ေရာက္လာၿပီမုိ႔ဝင္ေရာက္လာၿပီမုိ႔ဝင္ေရာက္လာၿပီမုိ႔ဝင္ေရာက္လာၿပီမုိ႔    မည္သို႔အေၾကာင္းျပၿပီးမည္သို႔အေၾကာင္းျပၿပီးမည္သို႔အေၾကာင္းျပၿပီးမည္သို႔အေၾကာင္းျပၿပီး    ျငင္းပယ္ရေတာ့မည္နည္း။ျငင္းပယ္ရေတာ့မည္နည္း။ျငင္းပယ္ရေတာ့မည္နည္း။ျငင္းပယ္ရေတာ့မည္နည္း။    ထိုအခ်ိန္မွာထိုအခ်ိန္မွာထိုအခ်ိန္မွာထိုအခ်ိန္မွာပင္ပင္ပင္ပင္    တယ္လီဖုန္းကတယ္လီဖုန္းကတယ္လီဖုန္းကတယ္လီဖုန္းက    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    

ျပဳတ္က်သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ျပဳတ္က်သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ျပဳတ္က်သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ျပဳတ္က်သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။    

    တကယ့္ေကာင္းခန္းမွာတကယ့္ေကာင္းခန္းမွာတကယ့္ေကာင္းခန္းမွာတကယ့္ေကာင္းခန္းမွာ    မီးပ်က္သြားေသာေၾကာင့္မီးပ်က္သြားေသာေၾကာင့္မီးပ်က္သြားေသာေၾကာင့္မီးပ်က္သြားေသာေၾကာင့္    ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရင္း    ဆတ္တင့ံင့ံဆတ္တင့ံင့ံဆတ္တင့ံင့ံဆတ္တင့ံင့ံ    ျဖစ္ေနရသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနရသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနရသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနရသည့္ႏွယ္............။။။။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    ဖုန္းကုိျပန္ေခၚ၏။ဖုန္းကုိျပန္ေခၚ၏။ဖုန္းကုိျပန္ေခၚ၏။ဖုန္းကုိျပန္ေခၚ၏။    ေဖြးေဖြး၏ဖုန္းကေဖြးေဖြး၏ဖုန္းကေဖြးေဖြး၏ဖုန္းကေဖြးေဖြး၏ဖုန္းက    လိုင္းမအားလိုင္းမအားလိုင္းမအားလိုင္းမအား... ... ... ... ၾကည့္ရသည္မွာၾကည့္ရသည္မွာၾကည့္ရသည္မွာၾကည့္ရသည္မွာ    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးကလည္းကလည္းကလည္းကလည္း    

သူ႔ကုိေခၚသူ႔ကုိေခၚသူ႔ကုိေခၚသူ႔ကုိေခၚ... ... ... ... သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    ေဖြးေဖြးကုိေခၚႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိေခၚႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိေခၚႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိေခၚႏွင့္    ဖုန္းလိုင္းေတြဖုန္းလိုင္းေတြဖုန္းလိုင္းေတြဖုန္းလိုင္းေတြ    ႐ႈပ္ေနျခင္းျဖစ္ပုံရပါသည္။႐ႈပ္ေနျခင္းျဖစ္ပုံရပါသည္။႐ႈပ္ေနျခင္းျဖစ္ပုံရပါသည္။႐ႈပ္ေနျခင္းျဖစ္ပုံရပါသည္။    

    ''''''''တီတီတီတီတီတီတီတီ... ... ... ... တီတီတီတီတီတီတီတီ...''...''...''...''    

    ေဟာေဟာေဟာေဟာ... ... ... ... ရပါၿပီဗ်ား။ရပါၿပီဗ်ား။ရပါၿပီဗ်ား။ရပါၿပီဗ်ား။    ဘယ္သူကဘယ္သူကဘယ္သူကဘယ္သူက    ဘယ္သူ႔ကုိဘယ္သူ႔ကုိဘယ္သူ႔ကုိဘယ္သူ႔ကုိ    ေခၚလိုရသြားမွန္းေတာ့ေခၚလိုရသြားမွန္းေတာ့ေခၚလိုရသြားမွန္းေတာ့ေခၚလိုရသြားမွန္းေတာ့    သူေသခ်ာမသိ။သူေသခ်ာမသိ။သူေသခ်ာမသိ။သူေသခ်ာမသိ။    ေဖြးေဖြး၏စကားသံကုိေဖြးေဖြး၏စကားသံကုိေဖြးေဖြး၏စကားသံကုိေဖြးေဖြး၏စကားသံကုိ    

ျပန္ၾကားရေလသည္။ျပန္ၾကားရေလသည္။ျပန္ၾကားရေလသည္။ျပန္ၾကားရေလသည္။    

    ''''''''ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... နားေထာင္ေနရဲ႕လားဟင္နားေထာင္ေနရဲ႕လားဟင္နားေထာင္ေနရဲ႕လားဟင္နားေထာင္ေနရဲ႕လားဟင္''''''''    

    ''''''''နားေထာင္ေနပါတယ္နားေထာင္ေနပါတယ္နားေထာင္ေနပါတယ္နားေထာင္ေနပါတယ္    သမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြး... ... ... ... သမီးရင္ထဲသမီးရင္ထဲသမီးရင္ထဲသမီးရင္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲရိွရိွသမွ်ကုိႏွလုံးသားထဲရိွရိွသမွ်ကုိႏွလုံးသားထဲရိွရိွသမွ်ကုိႏွလုံးသားထဲရိွရိွသမွ်ကုိ    ေျပာျပေနာ္သမီးေျပာျပေနာ္သမီးေျပာျပေနာ္သမီးေျပာျပေနာ္သမီး... ... ... ... ဒါမွဒါမွဒါမွဒါမွ    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    

အေျခအေနမွန္ကုိအေျခအေနမွန္ကုိအေျခအေနမွန္ကုိအေျခအေနမွန္ကုိ    ေသခ်ာသိၿပီးေသခ်ာသိၿပီးေသခ်ာသိၿပီးေသခ်ာသိၿပီး    ဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိ    ဝိုင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မွာေပါ့ဝိုင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မွာေပါ့ဝိုင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မွာေပါ့ဝိုင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မွာေပါ့...''...''...''...''    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲပါဆရာ။ဟုတ္က့ဲပါဆရာ။ဟုတ္က့ဲပါဆရာ။ဟုတ္က့ဲပါဆရာ။    ဆရာ့ကုိက်ေတာ့ဆရာ့ကုိက်ေတာ့ဆရာ့ကုိက်ေတာ့ဆရာ့ကုိက်ေတာ့    ဘာျဖစ္လို႔လဲဘာျဖစ္လို႔လဲဘာျဖစ္လို႔လဲဘာျဖစ္လို႔လဲ    မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    သမီးသမီးသမီးသမီး    ဘယ္သူ႔ကုိမွဘယ္သူ႔ကုိမွဘယ္သူ႔ကုိမွဘယ္သူ႔ကုိမွ    ေျပာမျပရဲတ့ဲေျပာမျပရဲတ့ဲေျပာမျပရဲတ့ဲေျပာမျပရဲတ့ဲ    စကားေတြေစကားေတြေစကားေတြေစကားေတြေတာင္တာင္တာင္တာင္    

ဆရာ့ကုိက်ေတာ့ဆရာ့ကုိက်ေတာ့ဆရာ့ကုိက်ေတာ့ဆရာ့ကုိက်ေတာ့    ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔    ေျပာရဲေနသလိုေျပာရဲေနသလိုေျပာရဲေနသလိုေျပာရဲေနသလို    ျဖစ္ေနတယ္ဆရာ။ျဖစ္ေနတယ္ဆရာ။ျဖစ္ေနတယ္ဆရာ။ျဖစ္ေနတယ္ဆရာ။    သမီးကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္သမီးကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္သမီးကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္သမီးကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္    အ့ံၾသမိတယ္။အ့ံၾသမိတယ္။အ့ံၾသမိတယ္။အ့ံၾသမိတယ္။    

ဒီလုိပါဆရာဒီလုိပါဆရာဒီလုိပါဆရာဒီလုိပါဆရာ... ... ... ... သမီးအခုျဖစ္ေနတ့ဲအျဖစ္ကသမီးအခုျဖစ္ေနတ့ဲအျဖစ္ကသမီးအခုျဖစ္ေနတ့ဲအျဖစ္ကသမီးအခုျဖစ္ေနတ့ဲအျဖစ္က... ... ... ... တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႀကီးလုိေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႀကီးလုိေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႀကီးလုိေဘးက်ပ္နံက်ပ္ႀကီးလုိ    ခံစားေနရတယ္ခံစားေနရတယ္ခံစားေနရတယ္ခံစားေနရတယ္............။။။။    

    သမီးကေလသမီးကေလသမီးကေလသမီးကေလ... ... ... ... ဘုမသိဘုမသိဘုမသိဘုမသိ    ဘမသိနဲ႔ဘမသိနဲ႔ဘမသိနဲ႔ဘမသိနဲ႔    အိမ္ေထာင္သာျပဳခ့ဲရတာအိမ္ေထာင္သာျပဳခ့ဲရတာအိမ္ေထာင္သာျပဳခ့ဲရတာအိမ္ေထာင္သာျပဳခ့ဲရတာ... ... ... ... ဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္း    အေအေအေအေတြ႔အႀကံဳတြ႔အႀကံဳတြ႔အႀကံဳတြ႔အႀကံဳ    ဗဟုသုတရယ္လုိ႔ဗဟုသုတရယ္လုိ႔ဗဟုသုတရယ္လုိ႔ဗဟုသုတရယ္လုိ႔    

မရိွဘူးဆရာ။မရိွဘူးဆရာ။မရိွဘူးဆရာ။မရိွဘူးဆရာ။    ေျပာမယ္ဆိုရင္ေျပာမယ္ဆိုရင္ေျပာမယ္ဆိုရင္ေျပာမယ္ဆိုရင္    ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    မိန္းကေလးျဖစ္လာရတာလည္းမိန္းကေလးျဖစ္လာရတာလည္းမိန္းကေလးျဖစ္လာရတာလည္းမိန္းကေလးျဖစ္လာရတာလည္း    ကံဆိုးတယ္လို႔ကံဆိုးတယ္လို႔ကံဆိုးတယ္လို႔ကံဆိုးတယ္လို႔    ဆိုရမလားမသိဘူး။ဆိုရမလားမသိဘူး။ဆိုရမလားမသိဘူး။ဆိုရမလားမသိဘူး။    သမီးေမေမကသမီးေမေမကသမီးေမေမကသမီးေမေမက    

သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္လြန္းတယ္။သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္လြန္းတယ္။သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္လြန္းတယ္။သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္လြန္းတယ္။    သမီးဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးသမီးဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးသမီးဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးသမီးဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး    တကၠသိုလ္တကၠသိုလ္တကၠသိုလ္တကၠသိုလ္    တက္ခ်င္လိုက္တာတက္ခ်င္လိုက္တာတက္ခ်င္လိုက္တာတက္ခ်င္လိုက္တာ    တစ္ပုိင္းကုိေသေနတာပဲတစ္ပုိင္းကုိေသေနတာပဲတစ္ပုိင္းကုိေသေနတာပဲတစ္ပုိင္းကုိေသေနတာပဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    

အခုလည္းအခုလည္းအခုလည္းအခုလည္း    ဘုမသိဘုမသိဘုမသိဘုမသိ    ဘမသိနဲ႔ဘမသိနဲ႔ဘမသိနဲ႔ဘမသိနဲ႔    အိမ္ေထာင္က်သြားခ့ဲအိမ္ေထာင္က်သြားခ့ဲအိမ္ေထာင္က်သြားခ့ဲအိမ္ေထာင္က်သြားခ့ဲတယ္။တယ္။တယ္။တယ္။    ဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္း    နားမလည္ဘဲနားမလည္ဘဲနားမလည္ဘဲနားမလည္ဘဲ    ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္    ေမြးၿပီးသြားၿပီ။ေမြးၿပီးသြားၿပီ။ေမြးၿပီးသြားၿပီ။ေမြးၿပီးသြားၿပီ။    

အဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့မွအဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့မွအဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့မွအဲဒီအခ်ိန္က်ေတာ့မွ    ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ျပန္ၿပီးကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ျပန္ၿပီးကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ျပန္ၿပီးကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ျပန္ၿပီး    ျမင္လိုက္ရပါေတာ့တယ္ျမင္လိုက္ရပါေတာ့တယ္ျမင္လိုက္ရပါေတာ့တယ္ျမင္လိုက္ရပါေတာ့တယ္    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    အိမ္ေထာင္ေရးကုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိအိမ္ေထာင္ေရးကုိ    လုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိ    

စိတ္မဝင္စားတာပဲ။စိတ္မဝင္စားတာပဲ။စိတ္မဝင္စားတာပဲ။စိတ္မဝင္စားတာပဲ။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    သမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာ    အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ    အပ်ဳိႀကီးပဲအပ်ဳိႀကီးပဲအပ်ဳိႀကီးပဲအပ်ဳိႀကီးပဲ    လုပ္ရင္လုပ္လုပ္ရင္လုပ္လုပ္ရင္လုပ္လုပ္ရင္လုပ္    ဒါမွမဟုတ္ဒါမွမဟုတ္ဒါမွမဟုတ္ဒါမွမဟုတ္... ... ... ... 
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မယ္သီမယ္သီမယ္သီမယ္သီလရွင္ဝတ္ဖို႔လရွင္ဝတ္ဖို႔လရွင္ဝတ္ဖို႔လရွင္ဝတ္ဖို႔    ေကာင္းတ့ဲသူတစ္ေယာက္ပါေကာင္းတ့ဲသူတစ္ေယာက္ပါေကာင္းတ့ဲသူတစ္ေယာက္ပါေကာင္းတ့ဲသူတစ္ေယာက္ပါ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    အခုကိုယ့္စိတ္ကုိယ္သိေတာ့အခုကိုယ့္စိတ္ကုိယ္သိေတာ့အခုကိုယ့္စိတ္ကုိယ္သိေတာ့အခုကိုယ့္စိတ္ကုိယ္သိေတာ့    သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီပဲသိပ္ေနာက္က်သြားၿပီပဲသိပ္ေနာက္က်သြားၿပီပဲသိပ္ေနာက္က်သြားၿပီပဲ    

ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    အပ်ဳိႀကီးလည္းအပ်ဳိႀကီးလည္းအပ်ဳိႀကီးလည္းအပ်ဳိႀကီးလည္း    လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။    ဒီမိသားစုနဲ႔ဒီမိသားစုနဲ႔ဒီမိသားစုနဲ႔ဒီမိသားစုနဲ႔    ကေလးေလးကုိကေလးေလးကုိကေလးေလးကုိကေလးေလးကုိ    ပစ္ၿပီးပစ္ၿပီးပစ္ၿပီးပစ္ၿပီး    သမီးဘယ့္ႏွယ္လုပ္သမီးဘယ့္ႏွယ္လုပ္သမီးဘယ့္ႏွယ္လုပ္သမီးဘယ့္ႏွယ္လုပ္    မယ္သီလရွင္ဝတ္လုိ႔မယ္သီလရွင္ဝတ္လုိ႔မယ္သီလရွင္ဝတ္လုိ႔မယ္သီလရွင္ဝတ္လုိ႔    

ရေတာ့မွာလဲရေတာ့မွာလဲရေတာ့မွာလဲရေတာ့မွာလဲ''''''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    ဆို႔နင့္ဝမ္းနည္းဆို႔နင့္ဝမ္းနည္းဆို႔နင့္ဝမ္းနည္းဆို႔နင့္ဝမ္းနည္းကာကာကာကာ    ေနာင္တရေနသည့္ေနာင္တရေနသည့္ေနာင္တရေနသည့္ေနာင္တရေနသည့္    အသံကေလးတုနု္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္အသံကေလးတုနု္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္အသံကေလးတုနု္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္အသံကေလးတုနု္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္    ေျပာေနေသာေျပာေနေသာေျပာေနေသာေျပာေနေသာ    

ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    စကားသံေလးကုိစကားသံေလးကုိစကားသံေလးကုိစကားသံေလးကုိ    နားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္း    သနားက႐ုဏာသနားက႐ုဏာသနားက႐ုဏာသနားက႐ုဏာ    သက္မိပါေတာ့၏။သက္မိပါေတာ့၏။သက္မိပါေတာ့၏။သက္မိပါေတာ့၏။    လူတစ္ဦး၏လူတစ္ဦး၏လူတစ္ဦး၏လူတစ္ဦး၏    အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္    

ပန္းတုိင္ကပန္းတုိင္ကပန္းတုိင္ကပန္းတုိင္က    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း... ... ... ... သူျမတ္ႏုိးရာ၊သူျမတ္ႏုိးရာ၊သူျမတ္ႏုိးရာ၊သူျမတ္ႏုိးရာ၊    တမ္းတရာ၊တမ္းတရာ၊တမ္းတရာ၊တမ္းတရာ၊    ျဖစ္ခ်င္ရာဘဝကေရာျဖစ္ခ်င္ရာဘဝကေရာျဖစ္ခ်င္ရာဘဝကေရာျဖစ္ခ်င္ရာဘဝကေရာ    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း... ... ... ... လူတို႔သည္လူတို႔သည္လူတို႔သည္လူတို႔သည္    ထိုအရာတို႔ကုိထိုအရာတို႔ကုိထိုအရာတို႔ကုိထိုအရာတို႔ကုိ    

ႀကိဳတင္၍ႀကိဳတင္၍ႀကိဳတင္၍ႀကိဳတင္၍    သိႏိုသိႏိုသိႏိုသိႏိုင္ပါရဲ႕လား။င္ပါရဲ႕လား။င္ပါရဲ႕လား။င္ပါရဲ႕လား။    အေျခအေနအေျခအေနအေျခအေနအေျခအေန    အခ်ိန္အခါအလိုက္အခ်ိန္အခါအလိုက္အခ်ိန္အခါအလိုက္အခ်ိန္အခါအလိုက္    ဘဝဇာတ္ခုံေပၚတြင္ဘဝဇာတ္ခုံေပၚတြင္ဘဝဇာတ္ခုံေပၚတြင္ဘဝဇာတ္ခုံေပၚတြင္    မိမိတုိ႔က်ရာမိမိတုိ႔က်ရာမိမိတုိ႔က်ရာမိမိတုိ႔က်ရာ    ဇာတ္႐ုပ္အတိုင္းဇာတ္႐ုပ္အတိုင္းဇာတ္႐ုပ္အတိုင္းဇာတ္႐ုပ္အတိုင္း    

အလွည့္က်ေတာ့အလွည့္က်ေတာ့အလွည့္က်ေတာ့အလွည့္က်ေတာ့    မႏြဲ႔ၾကစတမ္းမႏြဲ႔ၾကစတမ္းမႏြဲ႔ၾကစတမ္းမႏြဲ႔ၾကစတမ္း    ကျပအသုံးေတာ္ခံၾကရစၿမဲပင္။ကျပအသုံးေတာ္ခံၾကရစၿမဲပင္။ကျပအသုံးေတာ္ခံၾကရစၿမဲပင္။ကျပအသုံးေတာ္ခံၾကရစၿမဲပင္။    အခါမ်ားစြာတုိ႔တြင္အခါမ်ားစြာတုိ႔တြင္အခါမ်ားစြာတုိ႔တြင္အခါမ်ားစြာတုိ႔တြင္    အခ်ိန္အေတာ္ေႏွာင္းခါမွအခ်ိန္အေတာ္ေႏွာင္းခါမွအခ်ိန္အေတာ္ေႏွာင္းခါမွအခ်ိန္အေတာ္ေႏွာင္းခါမွ    ထိုဘဝသည္ထိုဘဝသည္ထိုဘဝသည္ထိုဘဝသည္    

မိမိတကယ္တမ္းမိမိတကယ္တမ္းမိမိတကယ္တမ္းမိမိတကယ္တမ္း    ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းထားသည့္ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းထားသည့္ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းထားသည့္ေမွ်ာ္လင့္ရည္မွန္းထားသည့္    ဘဝမဟုတ္မွန္းဘဝမဟုတ္မွန္းဘဝမဟုတ္မွန္းဘဝမဟုတ္မွန္း    မိမိ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္မိမိ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္မိမိ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္မိမိ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္    မိမိ၏စိတ္ရင္းႏွင့္မိမိ၏စိတ္ရင္းႏွင့္မိမိ၏စိတ္ရင္းႏွင့္မိမိ၏စိတ္ရင္းႏွင့္    ႏွလုံးသားႏွင့္ႏွလုံးသားႏွင့္ႏွလုံးသားႏွင့္ႏွလုံးသားႏွင့္    

မကုိက္ညီေတာ့မွန္းမကုိက္ညီေတာ့မွန္းမကုိက္ညီေတာ့မွန္းမကုိက္ညီေတာ့မွန္း    သိၾကေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးေတြသိၾကေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးေတြသိၾကေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးေတြသိၾကေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးေတြ    ေတြ႔ႀကံဳၾကရပါသည္။ေတြ႔ႀကံဳၾကရပါသည္။ေတြ႔ႀကံဳၾကရပါသည္။ေတြ႔ႀကံဳၾကရပါသည္။    ထိုအခါတြင္ထိုအခါတြင္ထိုအခါတြင္ထိုအခါတြင္    အဘယ္က့ဲသုိ႔မ်ားအဘယ္က့ဲသုိ႔မ်ားအဘယ္က့ဲသုိ႔မ်ားအဘယ္က့ဲသုိ႔မ်ား    ထိုအျဖစ္မ်ဳိးကုိထိုအျဖစ္မ်ဳိးကုိထိုအျဖစ္မ်ဳိးကုိထိုအျဖစ္မ်ဳိးကုိ    

ရင္ဆိုင္ၾကရပါအ့ံနည္း။ရင္ဆိုင္ၾကရပါအ့ံနည္း။ရင္ဆိုင္ၾကရပါအ့ံနည္း။ရင္ဆိုင္ၾကရပါအ့ံနည္း။    ဘဝဟူသည္ဘဝဟူသည္ဘဝဟူသည္ဘဝဟူသည္    ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္၊ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္၊ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္၊ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္၊    ဘဝသည္ဘဝသည္ဘဝသည္ဘဝသည္    ခဲတံဆိုလွ်င္ခဲတံဆိုလွ်င္ခဲတံဆိုလွ်င္ခဲတံဆိုလွ်င္    ခဲတံ၏ခဲတံ၏ခဲတံ၏ခဲတံ၏    ေနာက္ဘက္တြင္ပါေသာေနာက္ဘက္တြင္ပါေသာေနာက္ဘက္တြင္ပါေသာေနာက္ဘက္တြင္ပါေသာ    

ခဲဖ်က္ကေလးႏွင့္ခဲဖ်က္ကေလးႏွင့္ခဲဖ်က္ကေလးႏွင့္ခဲဖ်က္ကေလးႏွင့္    မိမိေမိမိေမိမိေမိမိေရးၿပီးသားေပမင့္ရးၿပီးသားေပမင့္ရးၿပီးသားေပမင့္ရးၿပီးသားေပမင့္    မႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည့္အခါတိုင္းမႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည့္အခါတိုင္းမႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည့္အခါတိုင္းမႀကိဳက္မႏွစ္သက္သည့္အခါတိုင္း    အသာဖ်က္ကာအသာဖ်က္ကာအသာဖ်က္ကာအသာဖ်က္ကာ    မိမိစိတ္ႀကိဳက္မိမိစိတ္ႀကိဳက္မိမိစိတ္ႀကိဳက္မိမိစိတ္ႀကိဳက္    ျပန္ေရးႏုိင္သည္ျပန္ေရးႏုိင္သည္ျပန္ေရးႏုိင္သည္ျပန္ေရးႏုိင္သည္    

မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    ခုေတာ့ခုေတာ့ခုေတာ့ခုေတာ့    ဘဝဆုိသည္ကဘဝဆုိသည္ကဘဝဆုိသည္ကဘဝဆုိသည္က    ခဲတံမဟုတ္ေလေတာ့ခဲတံမဟုတ္ေလေတာ့ခဲတံမဟုတ္ေလေတာ့ခဲတံမဟုတ္ေလေတာ့    မိမိမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္မိမိမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္မိမိမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္မိမိမႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမယ့္    ဖ်က္ပစ္၍လည္းမရဘဲဖ်က္ပစ္၍လည္းမရဘဲဖ်က္ပစ္၍လည္းမရဘဲဖ်က္ပစ္၍လည္းမရဘဲ... ... ... ... 

ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ႀကိဳက္မႀကိဳက္ႀကိဳက္    လက္ခံရေတာ့မွာပဲလက္ခံရေတာ့မွာပဲလက္ခံရေတာ့မွာပဲလက္ခံရေတာ့မွာပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    သူအေတြးကမာၻထဲသူအေတြးကမာၻထဲသူအေတြးကမာၻထဲသူအေတြးကမာၻထဲ    ေခတၱလြင့္ေမ်ာသြားေခတၱလြင့္ေမ်ာသြားေခတၱလြင့္ေမ်ာသြားေခတၱလြင့္ေမ်ာသြားသည္သည္သည္သည္    ထင္၏ထင္၏ထင္၏ထင္၏............    

ေဖြးေဖြး၏စကားေလးကေဖြးေဖြး၏စကားေလးကေဖြးေဖြး၏စကားေလးကေဖြးေဖြး၏စကားေလးက    သူ႔အေတြးကိုသူ႔အေတြးကိုသူ႔အေတြးကိုသူ႔အေတြးကို    ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါသည္။ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါသည္။ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါသည္။ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါသည္။    

    ''''''''ဆရာဆရာဆရာဆရာ    သမီးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကုိသမီးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကုိသမီးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကုိသမီးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေတြကုိ    လုံးဝစိတ္မပါဘူးလုံးဝစိတ္မပါဘူးလုံးဝစိတ္မပါဘူးလုံးဝစိတ္မပါဘူး............    ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေဝးရာကုိျဖစ္ႏုိင္ရင္ေဝးရာကုိျဖစ္ႏုိင္ရင္ေဝးရာကုိျဖစ္ႏုိင္ရင္ေဝးရာကုိ    ေျပးခ်င္တယ္ေျပးခ်င္တယ္ေျပးခ်င္တယ္ေျပးခ်င္တယ္... ... ... ... ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    

သမီးအတြက္သမီးအတြက္သမီးအတြက္သမီးအတြက္    သိပ္ကုိခက္ခဲတ့ဲသိပ္ကုိခက္ခဲတ့ဲသိပ္ကုိခက္ခဲတ့ဲသိပ္ကုိခက္ခဲတ့ဲ    ေနာက္ဆံငင္စရာေတြကေနာက္ဆံငင္စရာေတြကေနာက္ဆံငင္စရာေတြကေနာက္ဆံငင္စရာေတြက    ႏွစ္ခုရိွတယ္ဆရာ။ႏွစ္ခုရိွတယ္ဆရာ။ႏွစ္ခုရိွတယ္ဆရာ။ႏွစ္ခုရိွတယ္ဆရာ။    တစ္ခုကတစ္ခုကတစ္ခုကတစ္ခုက    ဆရာေမြးေပးလုိက္တ့ဲဆရာေမြးေပးလုိက္တ့ဲဆရာေမြးေပးလုိက္တ့ဲဆရာေမြးေပးလုိက္တ့ဲ    

သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသဲသဲပါပဲ။သဲသဲပါပဲ။သဲသဲပါပဲ။သဲသဲပါပဲ။    သမီးေလးကုိသမီးေလးကုိသမီးေလးကုိသမီးေလးကုိ    သိပ္ခ်စ္တယ္ဆရာ။သိပ္ခ်စ္တယ္ဆရာ။သိပ္ခ်စ္တယ္ဆရာ။သိပ္ခ်စ္တယ္ဆရာ။    ဒီသမီးေလးသဲသဲကဒီသမီးေလးသဲသဲကဒီသမီးေလးသဲသဲကဒီသမီးေလးသဲသဲက    သမီးရဲ႕ဘဝပဲ။သမီးရဲ႕ဘဝပဲ။သမီးရဲ႕ဘဝပဲ။သမီးရဲ႕ဘဝပဲ။    ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ေနာက္တစ္ခုကေတာ့    

ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    သမီးသိပ္အားနာမိတာပါ။သမီးသိပ္အားနာမိတာပါ။သမီးသိပ္အားနာမိတာပါ။သမီးသိပ္အားနာမိတာပါ။    ကုိေက်ာ္စြာဆိုတာကုိေက်ာ္စြာဆိုတာကုိေက်ာ္စြာဆိုတာကုိေက်ာ္စြာဆိုတာ    သမီးရဲ႕သမီးရဲ႕သမီးရဲ႕သမီးရဲ႕    အမ်ဳိးသားပါ။အမ်ဳိးသားပါ။အမ်ဳိးသားပါ။အမ်ဳိးသားပါ။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    သမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာ    

သိပ္ကုိကံေကာင္းတ့ဲသိပ္ကုိကံေကာင္းတ့ဲသိပ္ကုိကံေကာင္းတ့ဲသိပ္ကုိကံေကာင္းတ့ဲ    မိန္းမတစ္ေယာက္လုိ႔မိန္းမတစ္ေယာက္လုိ႔မိန္းမတစ္ေယာက္လုိ႔မိန္းမတစ္ေယာက္လုိ႔    ေျပာႏိုင္ပါတယ္ဆရာ။ေျပာႏိုင္ပါတယ္ဆရာ။ေျပာႏိုင္ပါတယ္ဆရာ။ေျပာႏိုင္ပါတယ္ဆရာ။    ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့    မိမိမိမိဘေတြကဘေတြကဘေတြကဘေတြက    

စီစဥ္ေပးစားထားၾကတာဆိုေပမယ့္စီစဥ္ေပးစားထားၾကတာဆိုေပမယ့္စီစဥ္ေပးစားထားၾကတာဆိုေပမယ့္စီစဥ္ေပးစားထားၾကတာဆိုေပမယ့္    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    သိပ္ခ်စ္တယ္။သိပ္ခ်စ္တယ္။သိပ္ခ်စ္တယ္။သိပ္ခ်စ္တယ္။    သိပ္ကုိဂ႐ုစုိက္တယ္။သိပ္ကုိဂ႐ုစုိက္တယ္။သိပ္ကုိဂ႐ုစုိက္တယ္။သိပ္ကုိဂ႐ုစုိက္တယ္။    မ်က္စိေအာက္ကေတာင္မ်က္စိေအာက္ကေတာင္မ်က္စိေအာက္ကေတာင္မ်က္စိေအာက္ကေတာင္    

အေပ်ာက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္အေပ်ာက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္အေပ်ာက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္အေပ်ာက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    လုိေလးေသးမရိွရေအာင္လုိေလးေသးမရိွရေအာင္လုိေလးေသးမရိွရေအာင္လုိေလးေသးမရိွရေအာင္    ထားပါတယ္။ထားပါတယ္။ထားပါတယ္။ထားပါတယ္။    စီးပြားေရးမွာလည္းစီးပြားေရးမွာလည္းစီးပြားေရးမွာလည္းစီးပြားေရးမွာလည္း    မိသားစုအတြက္မိသားစုအတြက္မိသားစုအတြက္မိသားစုအတြက္    

လုံးဝမလစ္ဟင္းရသလုိလုံးဝမလစ္ဟင္းရသလုိလုံးဝမလစ္ဟင္းရသလုိလုံးဝမလစ္ဟင္းရသလုိ... ... ... ... သမီးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္သမီးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္သမီးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္သမီးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္    သူဘာမဆိုသူဘာမဆိုသူဘာမဆိုသူဘာမဆို    ျျျျဖည့္ဆည္းေပးတယ္ဆိုရင္လည္းဖည့္ဆည္းေပးတယ္ဆိုရင္လည္းဖည့္ဆည္းေပးတယ္ဆိုရင္လည္းဖည့္ဆည္းေပးတယ္ဆိုရင္လည္း    မမွားပါဘူး။မမွားပါဘူး။မမွားပါဘူး။မမွားပါဘူး။    ေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီး    

သူကသူကသူကသူက    သမီးၾကားဖူးေနတ့ဲသမီးၾကားဖူးေနတ့ဲသမီးၾကားဖူးေနတ့ဲသမီးၾကားဖူးေနတ့ဲ    တျခားေယာက္်ားေတြလုိလည္းတျခားေယာက္်ားေတြလုိလည္းတျခားေယာက္်ားေတြလုိလည္းတျခားေယာက္်ားေတြလုိလည္း    အရက္ေသာက္တာ၊အရက္ေသာက္တာ၊အရက္ေသာက္တာ၊အရက္ေသာက္တာ၊    ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊    

ကာရာအိုေကဆိုင္သြားတာ၊ကာရာအိုေကဆိုင္သြားတာ၊ကာရာအိုေကဆိုင္သြားတာ၊ကာရာအိုေကဆိုင္သြားတာ၊    ေလာင္းကစားလုပ္တာေလာင္းကစားလုပ္တာေလာင္းကစားလုပ္တာေလာင္းကစားလုပ္တာ... ... ... ... ဘာဆိုဘာမွမရိွဘဲဘာဆိုဘာမွမရိွဘဲဘာဆိုဘာမွမရိွဘဲဘာဆိုဘာမွမရိွဘဲ    အိမ္ကုိပဲအိမ္ကုိပဲအိမ္ကုိပဲအိမ္ကုိပဲ    ခင္တြယ္တ့ဲခင္တြယ္တ့ဲခင္တြယ္တ့ဲခင္တြယ္တ့ဲ    ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္ခင္ပြန္းေကာင္းတစ္ေယာက္    

ျဖစ္ေနပါတယ္ဆရာ။ျဖစ္ေနပါတယ္ဆရာ။ျဖစ္ေနပါတယ္ဆရာ။ျဖစ္ေနပါတယ္ဆရာ။    ဘာဆိုဘာမွကုိဘာဆိုဘာမွကုိဘာဆိုဘာမွကုိဘာဆိုဘာမွကုိ    အျပစ္အျပစ္အျပစ္အျပစ္ဆိုလုိ႔ဆိုလုိ႔ဆိုလုိ႔ဆိုလုိ႔    ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္    ေကာင္းတ့ဲသူ႔အေပၚေကာင္းတ့ဲသူ႔အေပၚေကာင္းတ့ဲသူ႔အေပၚေကာင္းတ့ဲသူ႔အေပၚ    သမီးအခုလိုသမီးအခုလိုသမီးအခုလိုသမီးအခုလို    

ဆက္ဆံမိတာဆက္ဆံမိတာဆက္ဆံမိတာဆက္ဆံမိတာ    သမီးဘက္ကသမီးဘက္ကသမီးဘက္ကသမီးဘက္က    မွားမ်ားေနၿပီလား။မွားမ်ားေနၿပီလား။မွားမ်ားေနၿပီလား။မွားမ်ားေနၿပီလား။    ငါသိပ္လြန္ေနၿပီလားရယ္လို႔လည္းငါသိပ္လြန္ေနၿပီလားရယ္လို႔လည္းငါသိပ္လြန္ေနၿပီလားရယ္လို႔လည္းငါသိပ္လြန္ေနၿပီလားရယ္လို႔လည္း    ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    ျပန္ဆန္းစစ္ၿပီးျပန္ဆန္းစစ္ၿပီးျပန္ဆန္းစစ္ၿပီးျပန္ဆန္းစစ္ၿပီး    

အျပစ္တင္မိပါတယ္။အျပစ္တင္မိပါတယ္။အျပစ္တင္မိပါတယ္။အျပစ္တင္မိပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္... ... ... ... ညညညညညညညည... ... ... ... သူသူသူသူ    သမီးအနားကုိသမီးအနားကုိသမီးအနားကုိသမီးအနားကုိ    ကပ္လာမွာကပ္လာမွာကပ္လာမွာကပ္လာမွာ    သိပ္စိုးရိမ္မိတာပဲ။သိပ္စိုးရိမ္မိတာပဲ။သိပ္စိုးရိမ္မိတာပဲ။သိပ္စိုးရိမ္မိတာပဲ။    သမီးရဲ႕စိတ္ကသမီးရဲ႕စိတ္ကသမီးရဲ႕စိတ္ကသမီးရဲ႕စိတ္က    ႏွလုံးႏွလုံးႏွလုံးႏွလုံးသားထဲကသားထဲကသားထဲကသားထဲက    

ဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိ    လက္မခံႏုိင္ေလေတာ့လက္မခံႏုိင္ေလေတာ့လက္မခံႏုိင္ေလေတာ့လက္မခံႏုိင္ေလေတာ့    သူပူဆာလာတိုင္းသူပူဆာလာတိုင္းသူပူဆာလာတိုင္းသူပူဆာလာတိုင္း    သမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္း    အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပၿပီးအေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပၿပီးအေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပၿပီးအေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပၿပီး    ျငင္းမိတယ္။ျငင္းမိတယ္။ျငင္းမိတယ္။ျငင္းမိတယ္။    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    

ျငင္းလြန္းေတာ့ျငင္းလြန္းေတာ့ျငင္းလြန္းေတာ့ျငင္းလြန္းေတာ့    ကုိေက်ာ္စြာရယ္ကုိေက်ာ္စြာရယ္ကုိေက်ာ္စြာရယ္ကုိေက်ာ္စြာရယ္    သနားပါတယ္ဆရာရယ္သနားပါတယ္ဆရာရယ္သနားပါတယ္ဆရာရယ္သနားပါတယ္ဆရာရယ္    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ဒီလိုေျပာရွာတယ္။ဒီလိုေျပာရွာတယ္။ဒီလိုေျပာရွာတယ္။ဒီလိုေျပာရွာတယ္။    ''''ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး    စိတ္ထဲစိတ္ထဲစိတ္ထဲစိတ္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    

အစ္ကုိ႔ကုိအစ္ကုိ႔ကုိအစ္ကုိ႔ကုိအစ္ကုိ႔ကုိ    ႏွစ္ႏွစ္ကာကာႏွစ္ႏွစ္ကာကာႏွစ္ႏွစ္ကာကာႏွစ္ႏွစ္ကာကာ    လက္ခံႏုိင္တ့ဲေန႔လက္ခံႏုိင္တ့ဲေန႔လက္ခံႏုိင္တ့ဲေန႔လက္ခံႏုိင္တ့ဲေန႔အထိအထိအထိအထိ    စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔    ေစာင့္ပါ့မယ္ေစာင့္ပါ့မယ္ေစာင့္ပါ့မယ္ေစာင့္ပါ့မယ္' ' ' ' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    တစ္ပတ္ေလာက္ရိွၿပီတစ္ပတ္ေလာက္ရိွၿပီတစ္ပတ္ေလာက္ရိွၿပီတစ္ပတ္ေလာက္ရိွၿပီ    ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... သူေလသူေလသူေလသူေလ    

သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔    တစ္အိပ္ရာထဲတစ္အိပ္ရာထဲတစ္အိပ္ရာထဲတစ္အိပ္ရာထဲ    အတူအိပ္ေပမယ့္အတူအိပ္ေပမယ့္အတူအိပ္ေပမယ့္အတူအိပ္ေပမယ့္    လုံးဝမပူဆာေတာ့ဘူးလုံးဝမပူဆာေတာ့ဘူးလုံးဝမပူဆာေတာ့ဘူးလုံးဝမပူဆာေတာ့ဘူး... ... ... ... အဲသလုိျဖစ္ေနတ့ဲအဲသလုိျဖစ္ေနတ့ဲအဲသလုိျဖစ္ေနတ့ဲအဲသလုိျဖစ္ေနတ့ဲ    အေျခအေနႀကီးမွာအေျခအေနႀကီးမွာအေျခအေနႀကီးမွာအေျခအေနႀကီးမွာ    သမီးစိတ္ထဲသမီးစိတ္ထဲသမီးစိတ္ထဲသမီးစိတ္ထဲ    

ေဝခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။ေဝခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။ေဝခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။ေဝခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။    ဘာလုပ္လို႔ဘာလုပ္လို႔ဘာလုပ္လို႔ဘာလုပ္လို႔    လုပ္ရမွန္းလဲလုပ္ရမွန္းလဲလုပ္ရမွန္းလဲလုပ္ရမွန္းလဲ    မသိဘူးဆရာမသိဘူးဆရာမသိဘူးဆရာမသိဘူးဆရာ... ... ... ... သူ႔ကုိလည္းသူ႔ကုိလည္းသူ႔ကုိလည္းသူ႔ကုိလည္း    သနားတာအမွန္ပဲ။သနားတာအမွန္ပဲ။သနားတာအမွန္ပဲ။သနားတာအမွန္ပဲ။    ဒါေပဒါေပဒါေပဒါေပမယ့္မယ့္မယ့္မယ့္    
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သမီးရဲ႕စိတ္ထဲကလည္းသမီးရဲ႕စိတ္ထဲကလည္းသမီးရဲ႕စိတ္ထဲကလည္းသမီးရဲ႕စိတ္ထဲကလည္း    ဒီကိစၥကုိဒီကိစၥကုိဒီကိစၥကုိဒီကိစၥကုိ    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    လက္သင့္ခံလို႔လက္သင့္ခံလို႔လက္သင့္ခံလို႔လက္သင့္ခံလို႔    မရေအာင္မရေအာင္မရေအာင္မရေအာင္    ျဖစ္ေနတယ္။ျဖစ္ေနတယ္။ျဖစ္ေနတယ္။ျဖစ္ေနတယ္။    ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    သမီးရင္ဖြင့္မိတာပါ။သမီးရင္ဖြင့္မိတာပါ။သမီးရင္ဖြင့္မိတာပါ။သမီးရင္ဖြင့္မိတာပါ။    

ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    အားကုိးယုံၾကည္လြန္းလို႔အားကုိးယုံၾကည္လြန္းလို႔အားကုိးယုံၾကည္လြန္းလို႔အားကုိးယုံၾကည္လြန္းလို႔    တုိင္ပင္မိတာပါဆရာတုိင္ပင္မိတာပါဆရာတုိင္ပင္မိတာပါဆရာတုိင္ပင္မိတာပါဆရာ    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ကူညီပါဦးေနာ္ကူညီပါဦးေနာ္ကူညီပါဦးေနာ္ကူညီပါဦးေနာ္...''...''...''...''    

    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    အသံကေလးကအသံကေလးကအသံကေလးကအသံကေလးက    ဆို႔နင့္စြာႏွင့္ဆို႔နင့္စြာႏွင့္ဆို႔နင့္စြာႏွင့္ဆို႔နင့္စြာႏွင့္    တိမ္ဝင္သြားေလ၏။တိမ္ဝင္သြားေလ၏။တိမ္ဝင္သြားေလ၏။တိမ္ဝင္သြားေလ၏။    သူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာ    အားကုိးအားကုိးအားကုိးအားကုိးတႀကီးႏွင့္တႀကီးႏွင့္တႀကီးႏွင့္တႀကီးႏွင့္    သူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိသူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိသူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိသူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိ    

ရင္ဖြင့္ေနေခ်ၿပီ။ရင္ဖြင့္ေနေခ်ၿပီ။ရင္ဖြင့္ေနေခ်ၿပီ။ရင္ဖြင့္ေနေခ်ၿပီ။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ဘယ္လိုအႀကံေပးရမလဲဘယ္လိုအႀကံေပးရမလဲဘယ္လိုအႀကံေပးရမလဲဘယ္လိုအႀကံေပးရမလဲ... ... ... ... ဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိ    ဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္း    ေျဖရွင္းေပးရမလဲေျဖရွင္းေပးရမလဲေျဖရွင္းေပးရမလဲေျဖရွင္းေပးရမလဲ... ... ... ... စဥ္းစားစမ္းစဥ္းစားစမ္းစဥ္းစားစမ္းစဥ္းစားစမ္း... ... ... ... 

စဥ္းစားလုိက္စမ္းစဥ္းစားလုိက္စမ္းစဥ္းစားလုိက္စမ္းစဥ္းစားလုိက္စမ္း    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေရေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေရေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေရေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေရ............။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၃၃၃၃၃၃၃၃))))))))        

ဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူး        မဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူး        

        

        

        

    ''''ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္' ' ' ' ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္    လူသားတစ္ေယာက္၏လူသားတစ္ေယာက္၏လူသားတစ္ေယာက္၏လူသားတစ္ေယာက္၏    တာဝန္ကတာဝန္ကတာဝန္ကတာဝန္က    အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။    ေရာဂါေရာဂါေရာဂါေရာဂါ    ေတြကုိေတြကုိေတြကုိေတြကုိ    ႏိွမ္နင္းဖို႔ႏိွမ္နင္းဖို႔ႏိွမ္နင္းဖို႔ႏိွမ္နင္းဖို႔... '... '... '... 'လူနာလူနာလူနာလူနာ''''    ေတြကုိေတြကုိေတြကုိေတြကုိ    

ေဆးကုေပးဖို႔ေဆးကုေပးဖို႔ေဆးကုေပးဖို႔ေဆးကုေပးဖို႔    သက္သက္ပဲလား။သက္သက္ပဲလား။သက္သက္ပဲလား။သက္သက္ပဲလား။    ခြဲစိတ္ဖယ္ရွား၍ရေသာခြဲစိတ္ဖယ္ရွား၍ရေသာခြဲစိတ္ဖယ္ရွား၍ရေသာခြဲစိတ္ဖယ္ရွား၍ရေသာ    ေရာဂါေတြကုိေရာဂါေတြကုိေရာဂါေတြကုိေရာဂါေတြကုိ    ဓားျဖင့္ခြဲဓားျဖင့္ခြဲဓားျဖင့္ခြဲဓားျဖင့္ခြဲ............    ေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိေရာဂါပုိးမႊားေတြကုိ    

ပိုးသတ္ေဆးေတြေပးၿပီးသတ္ပိုးသတ္ေဆးေတြေပးၿပီးသတ္ပိုးသတ္ေဆးေတြေပးၿပီးသတ္ပိုးသတ္ေဆးေတြေပးၿပီးသတ္............    ေသြးတိုးေသြးတိုးေသြးတိုးေသြးတိုး... ... ... ... ဆီးခ်ဳိဆိုလွ်င္ဆီးခ်ဳိဆိုလွ်င္ဆီးခ်ဳိဆိုလွ်င္ဆီးခ်ဳိဆိုလွ်င္    ေဆးေတြေပးၿပီးကုေဆးေတြေပးၿပီးကုေဆးေတြေပးၿပီးကုေဆးေတြေပးၿပီးကု... ... ... ... အ့ဲသေလာက္အ့ဲသေလာက္အ့ဲသေလာက္အ့ဲသေလာက္    လြလြလြလြယ္ကူရွင္းလင္းပါသလားယ္ကူရွင္းလင္းပါသလားယ္ကူရွင္းလင္းပါသလားယ္ကူရွင္းလင္းပါသလား... ... ... ... 

''''လူနာလူနာလူနာလူနာ' ' ' ' ဟူသည္မွာဟူသည္မွာဟူသည္မွာဟူသည္မွာ    ခံစားခ်က္ရိွေသာခံစားခ်က္ရိွေသာခံစားခ်က္ရိွေသာခံစားခ်က္ရိွေသာ    လူသားတစ္ဦးမို႔လူသားတစ္ဦးမို႔လူသားတစ္ဦးမို႔လူသားတစ္ဦးမို႔    သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကုိေရာသူ႔ခံစားခ်က္ေတြကုိေရာသူ႔ခံစားခ်က္ေတြကုိေရာသူ႔ခံစားခ်က္ေတြကုိေရာ    အေလးအနက္အေလးအနက္အေလးအနက္အေလးအနက္    စဥ္းစားေပးဖုိ႔စဥ္းစားေပးဖုိ႔စဥ္းစားေပးဖုိ႔စဥ္းစားေပးဖုိ႔    

မလိုအပ္ေပဘူးလား။မလိုအပ္ေပဘူးလား။မလိုအပ္ေပဘူးလား။မလိုအပ္ေပဘူးလား။    သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္    ေရာဂါသက္သက္ကုိပဲေရာဂါသက္သက္ကုိပဲေရာဂါသက္သက္ကုိပဲေရာဂါသက္သက္ကုိပဲ    ရွာေဖြ၍ရွာေဖြ၍ရွာေဖြ၍ရွာေဖြ၍    ကုသေနၾကသည္လားကုသေနၾကသည္လားကုသေနၾကသည္လားကုသေနၾကသည္လား............    ေရာဂါဆိုသည္လည္းေရာဂါဆိုသည္လည္းေရာဂါဆိုသည္လည္းေရာဂါဆိုသည္လည္း    

ေဆးစာအုပ္ေတြထဲကေဆးစာအုပ္ေတြထဲကေဆးစာအုပ္ေတြထဲကေဆးစာအုပ္ေတြထဲက    သူတုိ႔ေတြသူတုိ႔ေတြသူတုိ႔ေတြသူတုိ႔ေတြ    သင္ၾကားက်က္မွတ္ခ့ဲရသင္ၾကားက်က္မွတ္ခ့ဲရသင္ၾကားက်က္မွတ္ခ့ဲရသင္ၾကားက်က္မွတ္ခ့ဲရသည့္သည့္သည့္သည့္    သမား႐ုိးက်သမား႐ုိးက်သမား႐ုိးက်သမား႐ုိးက ်   ေရာဂါေတြခ်ည္းပဲေရာဂါေတြခ်ည္းပဲေရာဂါေတြခ်ည္းပဲေရာဂါေတြခ်ည္းပဲ    ရိွသည္တ့ဲလားရိွသည္တ့ဲလားရိွသည္တ့ဲလားရိွသည္တ့ဲလား... ... ... ... 

စာအုပ္ထဲမွာမပါသည့္စာအုပ္ထဲမွာမပါသည့္စာအုပ္ထဲမွာမပါသည့္စာအုပ္ထဲမွာမပါသည့္    သမား႐ိုးက်လည္းသမား႐ိုးက်လည္းသမား႐ိုးက်လည္းသမား႐ိုးက်လည္း    မဟုတ္ေသာမဟုတ္ေသာမဟုတ္ေသာမဟုတ္ေသာ    အေကာင္အထည္အေကာင္အထည္အေကာင္အထည္အေကာင္အထည္    မျမင္ရေသာ္လည္းမျမင္ရေသာ္လည္းမျမင္ရေသာ္လည္းမျမင္ရေသာ္လည္း    လူနာတကယ့္ကုိလူနာတကယ့္ကုိလူနာတကယ့္ကုိလူနာတကယ့္ကုိ    

ခံစားေနရသည့္ခံစားေနရသည့္ခံစားေနရသည့္ခံစားေနရသည့္    ေဝဒနာေတြက်ေတာ့ေရာေဝဒနာေတြက်ေတာ့ေရာေဝဒနာေတြက်ေတာ့ေရာေဝဒနာေတြက်ေတာ့ေရာ    မည္သည့္ေဆးေတြေပးၿပီးမည္သည့္ေဆးေတြေပးၿပီးမည္သည့္ေဆးေတြေပးၿပီးမည္သည့္ေဆးေတြေပးၿပီး    ကုမည္နည္း။ကုမည္နည္း။ကုမည္နည္း။ကုမည္နည္း။    သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္သူတုိ႔ဆရာဝန္ေတြသည္    လူနာေတြလူနာေတြလူနာေတြလူနာေတြ    

ခံစားရသည့္ခံစားရသည့္ခံစားရသည့္ခံစားရသည့္    ခံစားခ်က္ေတြကုိေရာခံစားခ်က္ေတြကုိေရာခံစားခ်က္ေတြကုိေရာခံစားခ်က္ေတြကုိေရာ    အေလးေပးအေလးေပးအေလးေပးအေလးေပးၿပီးၿပီးၿပီးၿပီး    အခ်ိန္ေပး၍အခ်ိန္ေပး၍အခ်ိန္ေပး၍အခ်ိန္ေပး၍    နားေထာင္ၾကပါရဲ႕လား။နားေထာင္ၾကပါရဲ႕လား။နားေထာင္ၾကပါရဲ႕လား။နားေထာင္ၾကပါရဲ႕လား။    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    နားေထာင္ဖို႔ေရာနားေထာင္ဖို႔ေရာနားေထာင္ဖို႔ေရာနားေထာင္ဖို႔ေရာ    
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အခ်ိန္ေပးႏိုင္ၾကပါရဲ႕လားအခ်ိန္ေပးႏိုင္ၾကပါရဲ႕လားအခ်ိန္ေပးႏိုင္ၾကပါရဲ႕လားအခ်ိန္ေပးႏိုင္ၾကပါရဲ႕လား... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    လူနာေတြကေရာလူနာေတြကေရာလူနာေတြကေရာလူနာေတြကေရာ    ဆရာဝန္တို႔အားဆရာဝန္တို႔အားဆရာဝန္တို႔အားဆရာဝန္တို႔အား    သူတု႔ိတကယ္ခံစားေနရသည့္သူတု႔ိတကယ္ခံစားေနရသည့္သူတု႔ိတကယ္ခံစားေနရသည့္သူတု႔ိတကယ္ခံစားေနရသည့္    သူတုိ႔ရင္ထဲသူတုိ႔ရင္ထဲသူတုိ႔ရင္ထဲသူတုိ႔ရင္ထဲ    

ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    ကိန္းေအာင္းေနသည့္ကိန္းေအာင္းေနသည့္ကိန္းေအာင္းေနသည့္ကိန္းေအာင္းေနသည့္    တကယ့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိတကယ့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိတကယ့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိတကယ့္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ    ထုတ္ေဖာ္ရင္ဖြင့္ရေလာက္ေအာင္ထုတ္ေဖာ္ရင္ဖြင့္ရေလာက္ေအာင္ထုတ္ေဖာ္ရင္ဖြင့္ရေလာက္ေအာင္ထုတ္ေဖာ္ရင္ဖြင့္ရေလာက္ေအာင္    ယုံၾကည္အားကုိးယုံၾကည္အားကုိးယုံၾကည္အားကုိးယုံၾကည္အားကုိး    

ခ်ခ်ခ်ခ်စ္ခင္ၾကပါရဲ႕လား။စ္ခင္ၾကပါရဲ႕လား။စ္ခင္ၾကပါရဲ႕လား။စ္ခင္ၾကပါရဲ႕လား။    ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္    လူနာသည္လူနာသည္လူနာသည္လူနာသည္    ေဈးသည္ႏွင့္ေဈးသည္ႏွင့္ေဈးသည္ႏွင့္ေဈးသည္ႏွင့္    ေဈးဝယ္က့ဲသို႔ေဈးဝယ္က့ဲသို႔ေဈးဝယ္က့ဲသို႔ေဈးဝယ္က့ဲသို႔    ဆရာဝန္ကေဆးေပး၊ဆရာဝန္ကေဆးေပး၊ဆရာဝန္ကေဆးေပး၊ဆရာဝန္ကေဆးေပး၊    လူနာကလူနာကလူနာကလူနာက    ပုိက္ဆံေပးဟူသည့္ပုိက္ဆံေပးဟူသည့္ပုိက္ဆံေပးဟူသည့္ပုိက္ဆံေပးဟူသည့္    

အေပၚယံအကာသက္သက္အေပၚယံအကာသက္သက္အေပၚယံအကာသက္သက္အေပၚယံအကာသက္သက္    ဆက္ဆံေရးေတြခ်ည္းပဲလားဆက္ဆံေရးေတြခ်ည္းပဲလားဆက္ဆံေရးေတြခ်ည္းပဲလားဆက္ဆံေရးေတြခ်ည္းပဲလား... ... ... ... လားေပါင္းမ်ားစြာသည္လားေပါင္းမ်ားစြာသည္လားေပါင္းမ်ားစြာသည္လားေပါင္းမ်ားစြာသည္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    ရင္ထဲႏွလုံးသားထဲရင္ထဲႏွလုံးသားထဲရင္ထဲႏွလုံးသားထဲရင္ထဲႏွလုံးသားထဲ    

ဦးေႏွာက္ထဲဦးေႏွာက္ထဲဦးေႏွာက္ထဲဦးေႏွာက္ထဲ    ေျပးလႊားေနေလသည္။ေျပးလႊားေနေလသည္။ေျပးလႊားေနေလသည္။ေျပးလႊားေနေလသည္။    

    ယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္း    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး............    ေဖြးေေဖြးေေဖြးေေဖြးေဖြးဆုိသည့္ဖြးဆုိသည့္ဖြးဆုိသည့္ဖြးဆုိသည့္    မိန္းမေခ်ာေလးမိန္းမေခ်ာေလးမိန္းမေခ်ာေလးမိန္းမေခ်ာေလး    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    အားကုိးတႀကီးႏွင့္အားကုိးတႀကီးႏွင့္အားကုိးတႀကီးႏွင့္အားကုိးတႀကီးႏွင့္    

တိုင္ပင္ရင္ဖြင့္လာေသာအရာသည္တိုင္ပင္ရင္ဖြင့္လာေသာအရာသည္တိုင္ပင္ရင္ဖြင့္လာေသာအရာသည္တိုင္ပင္ရင္ဖြင့္လာေသာအရာသည္    ေရာဂါတစ္ခုပဲလား။ေရာဂါတစ္ခုပဲလား။ေရာဂါတစ္ခုပဲလား။ေရာဂါတစ္ခုပဲလား။    သူသင္ၾကားခ့ဲရသည့္သူသင္ၾကားခ့ဲရသည့္သူသင္ၾကားခ့ဲရသည့္သူသင္ၾကားခ့ဲရသည့္    ေဆးစာအုပ္ေတြထဲမွာေဆးစာအုပ္ေတြထဲမွာေဆးစာအုပ္ေတြထဲမွာေဆးစာအုပ္ေတြထဲမွာ    အတိအက်ပါရဲ႕လား။အတိအက်ပါရဲ႕လား။အတိအက်ပါရဲ႕လား။အတိအက်ပါရဲ႕လား။    

တကယ္တမ္းေတာ့တကယ္တမ္းေတာ့တကယ္တမ္းေတာ့တကယ္တမ္းေတာ့    သူကသူကသူကသူက    သားဖြားမီးယပ္အထူးကုသားဖြားမီးယပ္အထူးကုသားဖြားမီးယပ္အထူးကုသားဖြားမီးယပ္အထူးကု    ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။    

    သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္    သူ႔ထံသုိ႔သူ႔ထံသုိ႔သူ႔ထံသုိ႔သူ႔ထံသုိ႔    ေရာက္လာၾကေသာေရာက္လာၾကေသာေရာက္လာၾကေသာေရာက္လာၾကေသာ    လူနာေတြထဲတြင္လူနာေတြထဲတြင္လူနာေတြထဲတြင္လူနာေတြထဲတြင္    ႐ိုး႐ိုး႐ိုး႐ိုး႐ိုးသားသားျဖင့္႐ိုးသားသားျဖင့္႐ိုးသားသားျဖင့္႐ိုးသားသားျဖင့္    သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္    မဆိုင္ေသာမဆိုင္ေသာမဆိုင္ေသာမဆိုင္ေသာ    

အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္အျခားျပႆနာမ်ားႏွင့္    လူအမ်ားကုိလူအမ်ားကုိလူအမ်ားကုိလူအမ်ားကုိ    အ့ံၾသတႀကီးအ့ံၾသတႀကီးအ့ံၾသတႀကီးအ့ံၾသတႀကီး    သူေတြ႔ျမင္ရေလသည္။သူေတြ႔ျမင္ရေလသည္။သူေတြ႔ျမင္ရေလသည္။သူေတြ႔ျမင္ရေလသည္။    သူကသူကသူကသူက    တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာ    စာေရးဆရာစာေရးဆရာစာေရးဆရာစာေရးဆရာ    

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္းဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္းဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္းဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္း    ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲလားျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲလားျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲလားျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲလား    မသိ။မသိ။မသိ။မသိ။    ဂ်ာနယ္၊ဂ်ာနယ္၊ဂ်ာနယ္၊ဂ်ာနယ္၊    မဂၢဇင္းေတြထဲကမဂၢဇင္းေတြထဲကမဂၢဇင္းေတြထဲကမဂၢဇင္းေတြထဲက    သူေရးသည့္သူေရးသည့္သူေရးသည့္သူေရးသည့္    စာေလးမ်ားကုိဖတ္ၿပီးစာေလးမ်ားကုိဖတ္ၿပီးစာေလးမ်ားကုိဖတ္ၿပီးစာေလးမ်ားကုိဖတ္ၿပီး    

သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    လူမျမင္လူမျမင္လူမျမင္လူမျမင္ဖူးခင္ကတည္းကဖူးခင္ကတည္းကဖူးခင္ကတည္းကဖူးခင္ကတည္းက    ႀကိဳတင္ခင္မင္ရင္းႏီွးေနသည့္ႀကိဳတင္ခင္မင္ရင္းႏီွးေနသည့္ႀကိဳတင္ခင္မင္ရင္းႏီွးေနသည့္ႀကိဳတင္ခင္မင္ရင္းႏီွးေနသည့္    လူနာမ်ားလည္းရိွသည္။လူနာမ်ားလည္းရိွသည္။လူနာမ်ားလည္းရိွသည္။လူနာမ်ားလည္းရိွသည္။    စမ္းသပ္ခန္းထဲစမ္းသပ္ခန္းထဲစမ္းသပ္ခန္းထဲစမ္းသပ္ခန္းထဲ    ဝင္လာကတည္းကဝင္လာကတည္းကဝင္လာကတည္းကဝင္လာကတည္းက    

သူ႔အားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူ႔အားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူ႔အားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသူ႔အားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ    ခင္မင္ရင္းႏွီးေနသည့္ခင္မင္ရင္းႏွီးေနသည့္ခင္မင္ရင္းႏွီးေနသည့္ခင္မင္ရင္းႏွီးေနသည့္    မိတ္ေဆြက့ဲသို႔မိတ္ေဆြက့ဲသို႔မိတ္ေဆြက့ဲသို႔မိတ္ေဆြက့ဲသို႔    ႏႈတ္ဆက္သည့္လူနာေတြႏႈတ္ဆက္သည့္လူနာေတြႏႈတ္ဆက္သည့္လူနာေတြႏႈတ္ဆက္သည့္လူနာေတြ    ေတြ႔ဖူးသည္။ေတြ႔ဖူးသည္။ေတြ႔ဖူးသည္။ေတြ႔ဖူးသည္။    ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့မွေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့မွေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့မွေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့မွ... ... ... ... 

တခါမွအျပင္တြင္တခါမွအျပင္တြင္တခါမွအျပင္တြင္တခါမွအျပင္တြင္    ေတြ႔ဖူးသည္မဟုတ္ဘဲေတြ႔ဖူးသည္မဟုတ္ဘဲေတြ႔ဖူးသည္မဟုတ္ဘဲေတြ႔ဖူးသည္မဟုတ္ဘဲ    စာအုပ္ထဲမွာစာအုပ္ထဲမွာစာအုပ္ထဲမွာစာအုပ္ထဲမွာ    ရင္းႏီွးေနရင္းႏီွးေနရင္းႏီွးေနရင္းႏီွးေနသည့္လူမ်ား။သည့္လူမ်ား။သည့္လူမ်ား။သည့္လူမ်ား။    

    ယခုယခုယခုယခု    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    ခံစားခ်က္ေဝဒနာေလးေတြကုိခံစားခ်က္ေဝဒနာေလးေတြကုိခံစားခ်က္ေဝဒနာေလးေတြကုိခံစားခ်က္ေဝဒနာေလးေတြကုိ    သူခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသူခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသူခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးသူခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး    ၾကည့္ေနမိပါသည္။ၾကည့္ေနမိပါသည္။ၾကည့္ေနမိပါသည္။ၾကည့္ေနမိပါသည္။    ျပႆနာတစ္ခုကုိျပႆနာတစ္ခုကုိျပႆနာတစ္ခုကုိျပႆနာတစ္ခုကုိ    

ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္    ခ်က္ခ်င္းခ်က္ခ်င္းခ်က္ခ်င္းခ်က္ခ်င္း    ဒိုင္းခနဲဒိုင္းခနဲဒိုင္းခနဲဒိုင္းခနဲ    Action Action Action Action ယူရသည့္ျပႆနာေတြလည္းယူရသည့္ျပႆနာေတြလည္းယူရသည့္ျပႆနာေတြလည္းယူရသည့္ျပႆနာေတြလည္း    ရိွႏုိင္ေသာ္လည္းရိွႏုိင္ေသာ္လည္းရိွႏုိင္ေသာ္လည္းရိွႏုိင္ေသာ္လည္း    ((((ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ----    လူနာကလူနာကလူနာကလူနာက    Shock Shock Shock Shock 

ရေနသည့္ရေနသည့္ရေနသည့္ရေနသည့္    အေရးေပၚအေျခအေနအေရးေပၚအေျခအေနအေရးေပၚအေျခအေနအေရးေပၚအေျခအေန) ) ) ) မ်ားေသာအားျဖင့္မ်ားေသာအားျဖင့္မ်ားေသာအားျဖင့္မ်ားေသာအားျဖင့္    ျပႆနာျပႆနာျပႆနာျပႆနာ    ၏တကယ့္ဇာတ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းကုိ၏တကယ့္ဇာတ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းကုိ၏တကယ့္ဇာတ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းကုိ၏တကယ့္ဇာတ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းကုိ    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က ်   

သိရေအာင္သိရေအာင္သိရေအာင္သိရေအာင္    နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍    ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္    ObserveObserveObserveObserve    ျပႆနာအစစ္အမွန္ကုိျပႆနာအစစ္အမွန္ကုိျပႆနာအစစ္အမွန္ကုိျပႆနာအစစ္အမွန္ကုိ    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က ်   သိၿပီးၿပီဆိုကာမွသိၿပီးၿပီဆိုကာမွသိၿပီးၿပီဆိုကာမွသိၿပီးၿပီဆိုကာမွ    ေျဖရွင္းနည္းေတြေျဖရွင္းနည္းေတြေျဖရွင္းနည္းေတြေျဖရွင္းနည္းေတြ    

အမ်ားႀကီးထဲကမွအမ်ားႀကီးထဲကမွအမ်ားႀကီးထဲကမွအမ်ားႀကီးထဲကမွ    ျပႆနာႏွင့္ျပႆနာႏွင့္ျပႆနာႏွင့္ျပႆနာႏွင့္    အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအသင့္ေလ်ာ္ဆုံး    အကုိက္ညီဆုံးအကုိက္ညီဆုံးအကုိက္ညီဆုံးအကုိက္ညီဆုံး    ((((အေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံး))))    ေျဖရွင္းနည္းကုိေျဖရွင္းနည္းကုိေျဖရွင္းနည္းကုိေျဖရွင္းနည္းကုိ    ေသခ်ာစြာေသခ်ာစြာေသခ်ာစြာေသခ်ာစြာ    စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္န္န္န္    

Think Think Think Think ၿပီးမွၿပီးမွၿပီးမွၿပီးမွ    ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါသည္။    ေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွ    Action Action Action Action လာသည္။လာသည္။လာသည္။လာသည္။    ထိုျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကုိထိုျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကုိထိုျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကုိထိုျပႆနာေျဖရွင္းနည္းကုိ    OTA Approach OTA Approach OTA Approach OTA Approach 

ဟုေခၚပါသည္။ဟုေခၚပါသည္။ဟုေခၚပါသည္။ဟုေခၚပါသည္။    

    ယခုျဖစ္ေနသည့္ယခုျဖစ္ေနသည့္ယခုျဖစ္ေနသည့္ယခုျဖစ္ေနသည့္    အမွားကအမွားကအမွားကအမွားက    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က ်   သိရေအာင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္သိရေအာင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္သိရေအာင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္သိရေအာင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္    Observe Observe Observe Observe ရယ္ရယ္ရယ္ရယ္    

ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည့္ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည့္ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည့္ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည့္    Think Think Think Think ရယ္ကုိရယ္ကုိရယ္ကုိရယ္ကုိ    ေသခာ်မလုပ္ရေသးဘဲေသခာ်မလုပ္ရေသးဘဲေသခာ်မလုပ္ရေသးဘဲေသခာ်မလုပ္ရေသးဘဲ    ActActActAction ion ion ion ကကကက    ေရွ႕ဆုံးကေရွ႕ဆုံးကေရွ႕ဆုံးကေရွ႕ဆုံးက    လာေနျခင္းပါပဲ။လာေနျခင္းပါပဲ။လာေနျခင္းပါပဲ။လာေနျခင္းပါပဲ။    

    ယခုယခုယခုယခု    သူေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္သူေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္သူေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္သူေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္    ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ဇနီးေမာင္ႏံွ၏    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    သူစဥ္းစားသုံးသပ္ေနမိ၏။သူစဥ္းစားသုံးသပ္ေနမိ၏။သူစဥ္းစားသုံးသပ္ေနမိ၏။သူစဥ္းစားသုံးသပ္ေနမိ၏။    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    

လင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယား    အတူေနသည့္အတူေနသည့္အတူေနသည့္အတူေနသည့္    ကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိ    လုံးဝစိတ္မပါ၊လုံးဝစိတ္မပါ၊လုံးဝစိတ္မပါ၊လုံးဝစိတ္မပါ၊    အတူမေနခ်င္၊အတူမေနခ်င္၊အတူမေနခ်င္၊အတူမေနခ်င္၊    ေရွာင္ခ်င္၏။ေရွာင္ခ်င္၏။ေရွာင္ခ်င္၏။ေရွာင္ခ်င္၏။    သူေရွာင္၍လြတ္မည္တ့ဲလား။သူေရွာင္၍လြတ္မည္တ့ဲလား။သူေရွာင္၍လြတ္မည္တ့ဲလား။သူေရွာင္၍လြတ္မည္တ့ဲလား။    မည္မွ်ၾကာၾကာမည္မွ်ၾကာၾကာမည္မွ်ၾကာၾကာမည္မွ်ၾကာၾကာ    

ေရွာင္ႏုိင္မည္နည္းေရွာင္ႏုိင္မည္နည္းေရွာင္ႏုိင္မည္နည္းေရွာင္ႏုိင္မည္နည္း... ... ... ... ထိုသုိထိုသုိထိုသုိထိုသုိ႔႔ ႔႔    ေရွာင္ေနလွ်င္ေရာေရွာင္ေနလွ်င္ေရာေရွာင္ေနလွ်င္ေရာေရွာင္ေနလွ်င္ေရာ    မည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာ    ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ    ျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြ    ျဖစ္လာမည္နည္း။ျဖစ္လာမည္နည္း။ျဖစ္လာမည္နည္း။ျဖစ္လာမည္နည္း။    

    ေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီး    သူမသိေသးသည့္သူမသိေသးသည့္သူမသိေသးသည့္သူမသိေသးသည့္    အခ်က္ေတြအခ်က္ေတြအခ်က္ေတြအခ်က္ေတြ    အမ်ားႀကီးရိွေသးသည္။အမ်ားႀကီးရိွေသးသည္။အမ်ားႀကီးရိွေသးသည္။အမ်ားႀကီးရိွေသးသည္။    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    အတူမေနခ်င္ဘဲအတူမေနခ်င္ဘဲအတူမေနခ်င္ဘဲအတူမေနခ်င္ဘဲ    ေရွာင္ေနခ်င္သည့္ေရွာင္ေနခ်င္သည့္ေရွာင္ေနခ်င္သည့္ေရွာင္ေနခ်င္သည့္    

ျပႆနာျပႆနာျပႆနာျပႆနာ    ေနာက္ကြယ္တြင္ေနာက္ကြယ္တြင္ေနာက္ကြယ္တြင္ေနာက္ကြယ္တြင္    တကယ့္အေၾကာင္းရင္းကတကယ့္အေၾကာင္းရင္းကတကယ့္အေၾကာင္းရင္းကတကယ့္အေၾကာင္းရင္းက    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း............။။။။    လင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယား    အတူေနသည့္အတူေနသည့္အတူေနသည့္အတူေနသည့္    

ခ်စ္တင္းေႏွာၾကသည့္ကိစၥခ်စ္တင္းေႏွာၾကသည့္ကိစၥခ်စ္တင္းေႏွာၾကသည့္ကိစၥခ်စ္တင္းေႏွာၾကသည့္ကိစၥကကကက    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာခ်စ္ျခင္းေမတၱာခ်စ္ျခင္းေမတၱာခ်စ္ျခင္းေမတၱာ... ... ... ... ၾကင္နာယုယမႈၾကင္နာယုယမႈၾကင္နာယုယမႈၾကင္နာယုယမႈ... ... ... ... နီးကပ္စြာနီးကပ္စြာနီးကပ္စြာနီးကပ္စြာ    

ယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈ... ... ... ... သာယာေက်နပ္မႈသာယာေက်နပ္မႈသာယာေက်နပ္မႈသာယာေက်နပ္မႈ... ... ... ... ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈ... ... ... ... တို႔၏တို႔၏တို႔၏တို႔၏    သေကၤတပဲသေကၤတပဲသေကၤတပဲသေကၤတပဲ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ေဖြးေဖြးအတူမေနခ်င္ရသည့္ေဖြးေဖြးအတူမေနခ်င္ရသည့္ေဖြးေဖြးအတူမေနခ်င္ရသည့္ေဖြးေဖြးအတူမေနခ်င္ရသည့္    
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အေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိ    သိဖို႔လုိပါသည္။သိဖို႔လုိပါသည္။သိဖို႔လုိပါသည္။သိဖို႔လုိပါသည္။    ၾကင္နာမႈအစားၾကင္နာမႈအစားၾကင္နာမႈအစားၾကင္နာမႈအစား    နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလွ်င္လည္းနာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလွ်င္လည္းနာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလွ်င္လည္းနာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလွ်င္လည္း    ၾကာလာလွ်င္ၾကာလာလွ်င္ၾကာလာလွ်င္ၾကာလာလွ်င္    ဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိ    ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍    

ေဝးေဝးကေဝးေဝးကေဝးေဝးကေဝးေဝးက    ေရွာင္ခ်င္လာမည္မွာေရွာင္ခ်င္လာမည္မွာေရွာင္ခ်င္လာမည္မွာေရွာင္ခ်င္လာမည္မွာ    နားလည္၍နားလည္၍နားလည္၍နားလည္၍    ႏိုင္ပါသည္။ႏိုင္ပါသည္။ႏိုင္ပါသည္။ႏိုင္ပါသည္။    

    ''''''''သမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြး... ... ... ... သမီးနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕သမီးနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕သမီးနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕သမီးနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕    အခုျဖစ္ေနတ့ဲအခုျဖစ္ေနတ့ဲအခုျဖစ္ေနတ့ဲအခုျဖစ္ေနတ့ဲ    ျပႆနာမီးပြားေလးကုိျပႆနာမီးပြားေလးကုိျပႆနာမီးပြားေလးကုိျပႆနာမီးပြားေလးကုိ    ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။    

သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိလည္းသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိလည္းသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိလည္းသမီးရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိလည္း    ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။ဆရာနားလည္ပါတယ္။    ဒီကိစၥကုိဒီကိစၥကုိဒီကိစၥကုိဒီကိစၥကုိ    ဘယ္လိုေျပလည္ေအာင္ဘယ္လိုေျပလည္ေအာင္ဘယ္လိုေျပလည္ေအာင္ဘယ္လိုေျပလည္ေအာင္    လုပ္ရင္ေကာလုပ္ရင္ေကာလုပ္ရင္ေကာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာင္းမလဲဆိုတာင္းမလဲဆိုတာင္းမလဲဆိုတာ    

ဆရာလည္းဝုိင္းၿပီးဆရာလည္းဝုိင္းၿပီးဆရာလည္းဝုိင္းၿပီးဆရာလည္းဝုိင္းၿပီး    ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေနာ္။ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေနာ္။ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေနာ္။ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေနာ္။    အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာအိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာအိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာအိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ    လင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယား    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကတ့ဲကိစၥဟာခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကတ့ဲကိစၥဟာခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကတ့ဲကိစၥဟာခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကတ့ဲကိစၥဟာ    

သားသမီးရတနာရဖုိ႔သားသမီးရတနာရဖုိ႔သားသမီးရတနာရဖုိ႔သားသမီးရတနာရဖုိ႔    ခ်ည္းသက္သက္ခ်ည္းသက္သက္ခ်ည္းသက္သက္ခ်ည္းသက္သက္    မကဘူး။မကဘူး။မကဘူး။မကဘူး။    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ    ျပည့္ဝဖို႔ျပည့္ဝဖို႔ျပည့္ဝဖို႔ျပည့္ဝဖို႔... ... ... ... လင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယား    ပုိၿပီးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ပုိၿပီးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ပုိၿပီးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ပုိၿပီးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔    

သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြ    ၿငိတြယ္ၾကဖို႔ၿငိတြယ္ၾကဖို႔ၿငိတြယ္ၾကဖို႔ၿငိတြယ္ၾကဖို႔    အိမ္ေထာင္ေအိမ္ေထာင္ေအိမ္ေထာင္ေအိမ္ေထာင္ေရးသာယာဖို႔ရးသာယာဖို႔ရးသာယာဖို႔ရးသာယာဖို႔    အေရးပါတ့ဲကိစၥတစ္ခုဆိုရင္လည္းအေရးပါတ့ဲကိစၥတစ္ခုဆိုရင္လည္းအေရးပါတ့ဲကိစၥတစ္ခုဆိုရင္လည္းအေရးပါတ့ဲကိစၥတစ္ခုဆိုရင္လည္း    မမွားဘူးေပါ့ကြာမမွားဘူးေပါ့ကြာမမွားဘူးေပါ့ကြာမမွားဘူးေပါ့ကြာ............    
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သူ႔ကုိမခ်စ္ဘူးသူ႔ကုိမခ်စ္ဘူးသူ႔ကုိမခ်စ္ဘူးသူ႔ကုိမခ်စ္ဘူး... ... ... ... ဂ႐ုမစုိက္ဘူးဂ႐ုမစုိက္ဘူးဂ႐ုမစုိက္ဘူးဂ႐ုမစုိက္ဘူး... ... ... ... မလိုက္ေလ်ာဘူးလို႔မလိုက္ေလ်ာဘူးလို႔မလိုက္ေလ်ာဘူးလို႔မလိုက္ေလ်ာဘူးလို႔    ထင္မွတ္ယုံၾကည္လာၿပီးထင္မွတ္ယုံၾကည္လာၿပီးထင္မွတ္ယုံၾကည္လာၿပီးထင္မွတ္ယုံၾကည္လာၿပီး    ဝမ္းနည္းအားငယ္လာႏုိင္တယ္။ဝမ္းနည္းအားငယ္လာႏုိင္တယ္။ဝမ္းနည္းအားငယ္လာႏုိင္တယ္။ဝမ္းနည္းအားငယ္လာႏုိင္တယ္။    သူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူ    

ယုံၾကည္မႈလည္းယုံၾကည္မႈလည္းယုံၾကည္မႈလည္းယုံၾကည္မႈလည္း    က်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္က်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္က်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္က်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္............    ေနာက္တစ္ခုေနာက္တစ္ခုေနာက္တစ္ခုေနာက္တစ္ခု    စိတ္ပူစိတ္ပူစိတ္ပူစိတ္ပူစရာေကာင္းတ့ဲအခ်က္ကစရာေကာင္းတ့ဲအခ်က္ကစရာေကာင္းတ့ဲအခ်က္ကစရာေကာင္းတ့ဲအခ်က္က    သမီးနဲ႔အတူသမီးနဲ႔အတူသမီးနဲ႔အတူသမီးနဲ႔အတူ    ေနတ့ဲအခ်ိန္ေတြကုိေနတ့ဲအခ်ိန္ေတြကုိေနတ့ဲအခ်ိန္ေတြကုိေနတ့ဲအခ်ိန္ေတြကုိ    

မေပ်ာ္ေတာ့မွာမေပ်ာ္ေတာ့မွာမေပ်ာ္ေတာ့မွာမေပ်ာ္ေတာ့မွာ... ... ... ... အိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာ    စိတ္မခ်မ္းသာေတာ့မွာကုိပဲျဖစ္တယ္။စိတ္မခ်မ္းသာေတာ့မွာကုိပဲျဖစ္တယ္။စိတ္မခ်မ္းသာေတာ့မွာကုိပဲျဖစ္တယ္။စိတ္မခ်မ္းသာေတာ့မွာကုိပဲျဖစ္တယ္။    အဲသလိုမ်ဳိးအဲသလိုမ်ဳိးအဲသလိုမ်ဳိးအဲသလိုမ်ဳိး    အိမ္မွာမေပ်ာ္ေတာ့တ့ဲအိမ္မွာမေပ်ာ္ေတာ့တ့ဲအိမ္မွာမေပ်ာ္ေတာ့တ့ဲအိမ္မွာမေပ်ာ္ေတာ့တ့ဲ    ေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ား    

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္ေယာက္အေနနဲ႔တစ္ေယာက္အေနနဲ႔    အိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ေတာ့မွာအိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ေတာ့မွာအိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ေတာ့မွာအိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ေတာ့မွာ    စိုးရိမ္ရတယ္။စိုးရိမ္ရတယ္။စိုးရိမ္ရတယ္။စိုးရိမ္ရတယ္။    အိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ဘဲအိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ဘဲအိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ဘဲအိမ္ကုိျပန္မလာခ်င္ဘဲ    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေပ်ာ္႐ႊင္စရာေပ်ာ္႐ႊင္စရာေပ်ာ္႐ႊင္စရာ    

အေျခအေနေတြေပးအေျခအေနေတြေပးအေျခအေနေတြေပးအေျခအေနေတြေပးႏိုင္မယ့္ႏိုင္မယ့္ႏိုင္မယ့္ႏိုင္မယ့္    တျခားေနရာတစ္ေနရာရာတျခားေနရာတစ္ေနရာရာတျခားေနရာတစ္ေနရာရာတျခားေနရာတစ္ေနရာရာ... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သမီးသူ႔ကုိမေပးႏိုင္တ့ဲသမီးသူ႔ကုိမေပးႏိုင္တ့ဲသမီးသူ႔ကုိမေပးႏိုင္တ့ဲသမီးသူ႔ကုိမေပးႏိုင္တ့ဲ    လုိက္ေလ်ာမႈမ်ဳိးလုိက္ေလ်ာမႈမ်ဳိးလုိက္ေလ်ာမႈမ်ဳိးလုိက္ေလ်ာမႈမ်ဳိး... ... ... ... သူ႔ဆႏၵကုိသူ႔ဆႏၵကုိသူ႔ဆႏၵကုိသူ႔ဆႏၵကုိ    

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္    မိန္းကေလးမ်ဳိးနဲ႔မိန္းကေလးမ်ဳိးနဲ႔မိန္းကေလးမ်ဳိးနဲ႔မိန္းကေလးမ်ဳိးနဲ႔    ေတြ႔သြားမွာကုိေတြ႔သြားမွာကုိေတြ႔သြားမွာကုိေတြ႔သြားမွာကုိ    သမီးစိတ္မပူဘူးလား။သမီးစိတ္မပူဘူးလား။သမီးစိတ္မပူဘူးလား။သမီးစိတ္မပူဘူးလား။    သမီးေယာက္်ားကသမီးေယာက္်ားကသမီးေယာက္်ားကသမီးေယာက္်ားက    အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အခုအခ်ိန္မွာေတာ့    

လူေကာင္းပါပဲလူေကာင္းပါပဲလူေကာင္းပါပဲလူေကာင္းပါပဲ... ... ... ... ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ဒီလိုပုံစံႀကီးနဲ႔ဒီလိုပုံစံႀကီးနဲ႔ဒီလိုပုံစံႀကီးနဲ႔ဒီလိုပုံစံႀကီးနဲ႔    ေရရွည္မွာေရရွည္မွာေရရွည္မွာေရရွည္မွာ    ဆက္ၿဆက္ၿဆက္ၿဆက္ၿပီးပီးပီးပီး    ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလားကြယ္။ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလားကြယ္။ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလားကြယ္။ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလားကြယ္။    ေယာက္်ားဆိုတ့ဲေယာက္်ားဆိုတ့ဲေယာက္်ားဆိုတ့ဲေယာက္်ားဆိုတ့ဲ    

က်ားသတၱဝါဆိုတာမ်ဳိးကက်ားသတၱဝါဆိုတာမ်ဳိးကက်ားသတၱဝါဆိုတာမ်ဳိးကက်ားသတၱဝါဆိုတာမ်ဳိးက    ေျပာလို႔ရတာမဟုတ္ဘူးေျပာလို႔ရတာမဟုတ္ဘူးေျပာလို႔ရတာမဟုတ္ဘူးေျပာလို႔ရတာမဟုတ္ဘူး    သမီးရ။သမီးရ။သမီးရ။သမီးရ။    က်ားက်ားက်ားက်ား    ဆိုတ့ဲအတိုင္းပဲဆိုတ့ဲအတိုင္းပဲဆိုတ့ဲအတိုင္းပဲဆိုတ့ဲအတိုင္းပဲ    သတ္သတ္လြတ္စားတ့ဲသတ္သတ္လြတ္စားတ့ဲသတ္သတ္လြတ္စားတ့ဲသတ္သတ္လြတ္စားတ့ဲ    အမ်ဳိးထဲကအမ်ဳိးထဲကအမ်ဳိးထဲကအမ်ဳိးထဲက    

မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။    ဘုရားအေလာင္းလည္းမဟုတ္ဘုရားအေလာင္းလည္းမဟုတ္ဘုရားအေလာင္းလည္းမဟုတ္ဘုရားအေလာင္းလည္းမဟုတ္... ... ... ... ဘုန္းႀကီးလည္းမဟုတ္ဆိုေတာ့ဘုန္းႀကီးလည္းမဟုတ္ဆိုေတာ့ဘုန္းႀကီးလည္းမဟုတ္ဆိုေတာ့ဘုန္းႀကီးလည္းမဟုတ္ဆိုေတာ့    ေရရွည္မွာေရရွည္မွာေရရွည္မွာေရရွည္မွာ    စိတ္ထားေျပာင္းသြားမွာကုိစိတ္ထားေျပာင္းသြားမွာကုိစိတ္ထားေျပာင္းသြားမွာကုိစိတ္ထားေျပာင္းသြားမွာကုိ    

စိတ္ပူရတယ္စိတ္ပူရတယ္စိတ္ပူရတယ္စိတ္ပူရတယ္    သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။    ရယ္ရယ္ရယ္ရယ္စရာေျပာတ့ဲစရာေျပာတ့ဲစရာေျပာတ့ဲစရာေျပာတ့ဲ    စကားေပမယ့္စကားေပမယ့္စကားေပမယ့္စကားေပမယ့္    ေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္ေတာ့္ကုိ    မွန္ကန္တ့ဲစကားတစ္ခြန္းမွန္ကန္တ့ဲစကားတစ္ခြန္းမွန္ကန္တ့ဲစကားတစ္ခြန္းမွန္ကန္တ့ဲစကားတစ္ခြန္း    ရိွေသးတယ္။ရိွေသးတယ္။ရိွေသးတယ္။ရိွေသးတယ္။    

အဲဒီစကားကေတာ့အဲဒီစကားကေတာ့အဲဒီစကားကေတာ့အဲဒီစကားကေတာ့............    ေယာက္်ားမွန္ရင္ေယာက္်ားမွန္ရင္ေယာက္်ားမွန္ရင္ေယာက္်ားမွန္ရင္    ႏွစ္မ်ဳိးဘဲရိွတယ္။ႏွစ္မ်ဳိးဘဲရိွတယ္။ႏွစ္မ်ဳိးဘဲရိွတယ္။ႏွစ္မ်ဳိးဘဲရိွတယ္။    ''''ဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူး... ... ... ... မဘူးရင္ေတာ့ဒူးမဘူးရင္ေတာ့ဒူးမဘူးရင္ေတာ့ဒူးမဘူးရင္ေတာ့ဒူး' ' ' ' ပဲတ့ဲ။ပဲတ့ဲ။ပဲတ့ဲ။ပဲတ့ဲ။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့    သမီးသမီးသမီးသမီး    

ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲကြယ္။ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲကြယ္။ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲကြယ္။ဘယ္လိုဆက္လုပ္မလဲကြယ္။    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    မေျပာေကာင္းေျပာေကာင္းမေျပာေကာင္းေျပာေကာင္းမေျပာေကာင္းေျပာေကာင္းမေျပာေကာင္းေျပာေကာင္း    သူကသူကသူကသူက    အိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာ    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    မေပးႏိုင္မေပးႏိုင္မေပးႏိုင္မေပးႏိုင္တ့ဲတ့ဲတ့ဲတ့ဲ    ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ဳိးကုိေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ဳိးကုိေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ဳိးကုိေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ဳိးကုိ    

အျပင္မွာအျပင္မွာအျပင္မွာအျပင္မွာ    သြားရွာမိခ့ဲရင္သြားရွာမိခ့ဲရင္သြားရွာမိခ့ဲရင္သြားရွာမိခ့ဲရင္... ... ... ... အငယ္အေႏွာင္းထားတ့ဲအငယ္အေႏွာင္းထားတ့ဲအငယ္အေႏွာင္းထားတ့ဲအငယ္အေႏွာင္းထားတ့ဲ    ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီးပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီးပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီးပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး    အိမ္ေထာင္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးအိမ္ေထာင္ေရး    ၿပိဳကြဲႏိုင္တယ္။ၿပိဳကြဲႏိုင္တယ္။ၿပိဳကြဲႏိုင္တယ္။ၿပိဳကြဲႏိုင္တယ္။    အဲသလိုမဟုတ္ရင္ေတာင္အဲသလိုမဟုတ္ရင္ေတာင္အဲသလိုမဟုတ္ရင္ေတာင္အဲသလိုမဟုတ္ရင္ေတာင္    

ဒီလိုမ်ဳိးဒီလိုမ်ဳိးဒီလိုမ်ဳိးဒီလိုမ်ဳိး    အေပ်ာ္အေဖာ္ေတြနဲ႔အေပ်ာ္အေဖာ္ေတြနဲ႔အေပ်ာ္အေဖာ္ေတြနဲ႔အေပ်ာ္အေဖာ္ေတြနဲ႔    ေနမိရင္ေနမိရင္ေနမိရင္ေနမိရင္    HIV HIV HIV HIV လိုမ်ဳိးလိုမ်ဳိးလိုမ်ဳိးလိုမ်ဳိး    လိင္ကတစ္ဆင့္လိင္ကတစ္ဆင့္လိင္ကတစ္ဆင့္လိင္ကတစ္ဆင့္    ကူးစက္တတ္တ့ဲကူးစက္တတ္တ့ဲကူးစက္တတ္တ့ဲကူးစက္တတ္တ့ဲ    ေရာဂါမ်ဳိးေတြလည္းေရာဂါမ်ဳိးေတြလည္းေရာဂါမ်ဳိးေတြလည္းေရာဂါမ်ဳိးေတြလည္း    ကူးစက္လာႏုိင္တ့ဲကူးစက္လာႏုိင္တ့ဲကူးစက္လာႏုိင္တ့ဲကူးစက္လာႏုိင္တ့ဲ    

အႏၲရာအႏၲရာအႏၲရာအႏၲရာယ္ရိွတယ္ယ္ရိွတယ္ယ္ရိွတယ္ယ္ရိွတယ္    သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    အဲဒီလိုမ်ဳိးအဲဒီလိုမ်ဳိးအဲဒီလိုမ်ဳိးအဲဒီလိုမ်ဳိး    စိတ္ပူစရာေတြစိတ္ပူစရာေတြစိတ္ပူစရာေတြစိတ္ပူစရာေတြ    ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ေတာင္ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ေတာင္ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ေတာင္ျဖစ္မလာဘူးဆိုရင္ေတာင္    သမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးသမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးသမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးသမီးတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး    

ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္    အတူေနႏိုင္ပါ့မလားကြာ။အတူေနႏိုင္ပါ့မလားကြာ။အတူေနႏိုင္ပါ့မလားကြာ။အတူေနႏိုင္ပါ့မလားကြာ။    သူ႔မွာလည္းသူ႔မွာလည္းသူ႔မွာလည္းသူ႔မွာလည္း    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    မခ်စ္ဘူး။မခ်စ္ဘူး။မခ်စ္ဘူး။မခ်စ္ဘူး။    ဂ႐ုမစုိက္ဘူး၊ဂ႐ုမစုိက္ဘူး၊ဂ႐ုမစုိက္ဘူး၊ဂ႐ုမစုိက္ဘူး၊    မလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုၿပီးမလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုၿပီးမလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုၿပီးမလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုၿပီး    

စိတ္ထိခိုက္စိတ္ဆင္းရဲေနမယ္စိတ္ထိခိုက္စိတ္ဆင္းရဲေနမယ္စိတ္ထိခိုက္စိတ္ဆင္းရဲေနမယ္စိတ္ထိခိုက္စိတ္ဆင္းရဲေနမယ္... ... ... ... သမီးကုိယ္တိုင္လည္းသမီးကုိယ္တိုင္လည္းသမီးကုိယ္တိုင္လည္းသမီးကုိယ္တိုင္လည္း    စိတ္ခ်မ္းသာရာရပါ့မလားစိတ္ခ်မ္းသာရာရပါ့မလားစိတ္ခ်မ္းသာရာရပါ့မလားစိတ္ခ်မ္းသာရာရပါ့မလား... ... ... ... လင္နဲ႔မယားဆိုတာလင္နဲ႔မယားဆိုတာလင္နဲ႔မယားဆိုတာလင္နဲ႔မယားဆိုတာ    တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္က    

မ်က္ႏွာညိဳရင္၊မ်က္ႏွာညိဳရင္၊မ်က္ႏွာညိဳရင္၊မ်က္ႏွာညိဳရင္၊    စိတ္မခ်မ္းသာရင္စိတ္မခ်မ္းသာရင္စိတ္မခ်မ္းသာရင္စိတ္မခ်မ္းသာရင္............    ေနာက္တစ္ေယာက္လည္းေနာက္တစ္ေယာက္လည္းေနာက္တစ္ေယာက္လည္းေနာက္တစ္ေယာက္လည္း    စိတ္ခ်မ္းသာမွာစိတ္ခ်မ္းသာမွာစိတ္ခ်မ္းသာမွာစိတ္ခ်မ္းသာမွာ    မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။    သမီးအခုေျပာတ့ဲသမီးအခုေျပာတ့ဲသမီးအခုေျပာတ့ဲသမီးအခုေျပာတ့ဲ    

စကားေတြအရဆိုရင္စကားေတြအရဆိုရင္စကားေတြအရဆိုရင္စကားေတြအရဆိုရင္    သမီးခမ်ာသမီးခမ်ာသမီးခမ်ာသမီးခမ်ာ    တစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္က    သူ႔ကုိသနားလည္းသနားသူ႔ကုိသနားလည္းသနားသူ႔ကုိသနားလည္းသနားသူ႔ကုိသနားလည္းသနား... ... ... ... အားလည္းနာအားလည္းနာအားလည္းနာအားလည္းနာ... ... ... ... လိုက္ေလ်ာခ်င္ေပမယ့္လိုက္ေလ်ာခ်င္ေပမယ့္လိုက္ေလ်ာခ်င္ေပမယ့္လိုက္ေလ်ာခ်င္ေပမယ့္    
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လက္မခံႏုိင္နဲ႔လက္မခံႏုိင္နဲ႔လက္မခံႏုိင္နဲ႔လက္မခံႏုိင္နဲ႔... ... ... ... စိတ္ဒုစိတ္ဒုစိတ္ဒုစိတ္ဒုကၡေတြေရာက္ၿပီးကၡေတြေရာက္ၿပီးကၡေတြေရာက္ၿပီးကၡေတြေရာက္ၿပီး    မေပ်ာ္႐ႊင္ရဘူးမဟုတ္လား။မေပ်ာ္႐ႊင္ရဘူးမဟုတ္လား။မေပ်ာ္႐ႊင္ရဘူးမဟုတ္လား။မေပ်ာ္႐ႊင္ရဘူးမဟုတ္လား။    ေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီး    သမီးမွာသမီးမွာသမီးမွာသမီးမွာ    သဲသဲဆိုတ့ဲသဲသဲဆိုတ့ဲသဲသဲဆိုတ့ဲသဲသဲဆိုတ့ဲ    သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္သံေယာဇဥ္    

ေေေေႏွာင္ႀကိဳးေလးကလည္းႏွာင္ႀကိဳးေလးကလည္းႏွာင္ႀကိဳးေလးကလည္းႏွာင္ႀကိဳးေလးကလည္း    တိုးလာၿပီ။တိုးလာၿပီ။တိုးလာၿပီ။တိုးလာၿပီ။    ဒီသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးကုိဒီသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးကုိဒီသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးကုိဒီသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးကုိ    သမီးဘယ္လိုမွသမီးဘယ္လိုမွသမီးဘယ္လိုမွသမီးဘယ္လိုမွ    ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီးျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီးျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီးျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီး    ေျပးလုိ႔မွမရတာ။ေျပးလုိ႔မွမရတာ။ေျပးလုိ႔မွမရတာ။ေျပးလုိ႔မွမရတာ။    ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့    

သမီးသမီးသမီးသမီး    ဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိ    အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းဖုိ႔အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းဖုိ႔အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းဖုိ႔အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းဖုိ႔    လုိတယ္။လုိတယ္။လုိတယ္။လုိတယ္။    ဒီအတိုင္းႀကီးဒီအတိုင္းႀကီးဒီအတိုင္းႀကီးဒီအတိုင္းႀကီး    ဆက္ေနေနလုိဆက္ေနေနလုိဆက္ေနေနလုိဆက္ေနေနလုိ႔႔ ႔႔    မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာမျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာမျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာမျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ    

သမီးလက္ခံတယ္ဟုတ္သမီးလက္ခံတယ္ဟုတ္သမီးလက္ခံတယ္ဟုတ္သမီးလက္ခံတယ္ဟုတ္... ... ... ... သမီးတို႔သမီးတို႔သမီးတို႔သမီးတို႔    ျပႆနာျပႆနာျပႆနာျပႆနာ    ေျပလည္ေအာင္ေျပလည္ေအာင္ေျပလည္ေအာင္ေျပလည္ေအာင္    ဆရာလည္းဆရာလည္းဆရာလည္းဆရာလည္း    အစြမ္းကုန္အစြမ္းကုန္အစြမ္းကုန္အစြမ္းကုန္    ကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေလကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေလကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေလကူညီစဥ္းစားေပးမယ္ေလ... ... ... ... ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္    

ရမလားရမလားရမလားရမလား''''''''    

    စကားရွည္ႀကီးစကားရွည္ႀကီးစကားရွည္ႀကီးစကားရွည္ႀကီး    ေျပာလိုက္ရ၍ေျပာလိုက္ရ၍ေျပာလိုက္ရ၍ေျပာလိုက္ရ၍    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    ေတာ္ေတာ္ေမာသြား၏။ေတာ္ေတာ္ေမာသြား၏။ေတာ္ေတာ္ေမာသြား၏။ေတာ္ေတာ္ေမာသြား၏။    တစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္က    ေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီက    စကားသံကစကားသံကစကားသံကစကားသံက    

ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္    ထြက္မလာ။ထြက္မလာ။ထြက္မလာ။ထြက္မလာ။        

    ''''''''ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို... ... ... ... ဟဲဟဲဟဲဟဲလုိလုိလုိလုိ...''...''...''...''    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၄၄၄၄၄၄၄၄))))))))        

ဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲကဗုိလ္ေအာင္ဒင္႐ုပ္ရွင္ထဲက        ၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီးၾကက္ဖႀကီး        

        

        

        

    ''''''''ဟဲလုိဟဲလုိဟဲလုိဟဲလုိ... ... ... ... ဟဲလုိဟဲလုိဟဲလုိဟဲလုိ... ... ... ... ဟဲလိုဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို... ... ... ... ဆရာေျပာတာဆရာေျပာတာဆရာေျပာတာဆရာေျပာတာ    ၾကားလားၾကားလားၾကားလားၾကားလား............    ေဖြးေဖြးဆရာေျပာတာၾကားရဲ႕လားေဖြးေဖြးဆရာေျပာတာၾကားရဲ႕လားေဖြးေဖြးဆရာေျပာတာၾကားရဲ႕လားေဖြးေဖြးဆရာေျပာတာၾကားရဲ႕လား'' '' '' '' ဖုန္းကေျပာလိုက္ဖုန္းကေျပာလိုက္ဖုန္းကေျပာလိုက္ဖုန္းကေျပာလိုက္... ... ... ... 

လြတ္သြားလိုက္ႏွင့္မို႔လြတ္သြားလိုက္ႏွင့္မို႔လြတ္သြားလိုက္ႏွင့္မို႔လြတ္သြားလိုက္ႏွင့္မို႔... ... ... ... ဖုန္းေျပာရင္းဖုန္းေျပာရင္းဖုန္းေျပာရင္းဖုန္းေျပာရင္း    ဟိုေျပးဒီေျပးဟိုေျပးဒီေျပးဟိုေျပးဒီေျပးဟိုေျပးဒီေျပး    လုပ္ေန၏။လုပ္ေန၏။လုပ္ေန၏။လုပ္ေန၏။    ခုနစ္အိမ္ၾကားခုနစ္အိမ္ၾကားခုနစ္အိမ္ၾကားခုနစ္အိမ္ၾကား    ရွစ္အိမ္ၾကားရွစ္အိမ္ၾကားရွစ္အိမ္ၾကားရွစ္အိမ္ၾကား... ... ... ... လိပ္ေခါင္းထြက္မတတ္လိပ္ေခါင္းထြက္မတတ္လိပ္ေခါင္းထြက္မတတ္လိပ္ေခါင္းထြက္မတတ္    

ေအာ္ေနရင္းေအာ္ေနရင္းေအာ္ေနရင္းေအာ္ေနရင္း... ... ... ... ဖုန္းကျပဳတ္က်သြားလုိက္ဖုန္းကျပဳတ္က်သြားလုိက္ဖုန္းကျပဳတ္က်သြားလုိက္ဖုန္းကျပဳတ္က်သြားလုိက္............    ျပန္ဆက္လိုက္ျပန္ဆက္လိုက္ျပန္ဆက္လိုက္ျပန္ဆက္လိုက္... ... ... ... မဆိုးဘူးေနာ္မဆိုးဘူးေနာ္မဆိုးဘူးေနာ္မဆိုးဘူးေနာ္... ... ... ... လက္ကုိင္ဖုန္းတစ္ခါေျပာရသည္မွာလက္ကုိင္ဖုန္းတစ္ခါေျပာရသည္မွာလက္ကုိင္ဖုန္းတစ္ခါေျပာရသည္မွာလက္ကုိင္ဖုန္းတစ္ခါေျပာရသည္မွာ    

က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းက်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းက်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းက်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္း    လုပ္သက့ဲသိ႔ုလုပ္သက့ဲသိ႔ုလုပ္သက့ဲသိ႔ုလုပ္သက့ဲသိ႔ု    ေခၽြးကေလးပင္ေခၽြးကေလးပင္ေခၽြးကေလးပင္ေခၽြးကေလးပင္    စို႔လာေလ၏။စို႔လာေလ၏။စို႔လာေလ၏။စို႔လာေလ၏။    တစ္ခုပါပဲတစ္ခုပါပဲတစ္ခုပါပဲတစ္ခုပါပဲ............    ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္    သူေျပာေနသည့္စကားေတြကသူေျပာေနသည့္စကားေတြကသူေျပာေနသည့္စကားေတြကသူေျပာေနသည့္စကားေတြက... ... ... ... 

သူမ်ားလင္သူမ်ားလင္သူမ်ားလင္သူမ်ားလင္မယားမယားမယားမယား... ... ... ... ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏    ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကခန္းဆီးေနာက္ကြယ္က    အတြင္းေရးေတြမုိ႔အတြင္းေရးေတြမုိ႔အတြင္းေရးေတြမုိ႔အတြင္းေရးေတြမုိ႔............    ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္    ေျပာဖုိ႔ကလည္းေျပာဖုိ႔ကလည္းေျပာဖုိ႔ကလည္းေျပာဖုိ႔ကလည္း    

မသင့္ေလ်ာ္သည္မို႔မသင့္ေလ်ာ္သည္မို႔မသင့္ေလ်ာ္သည္မို႔မသင့္ေလ်ာ္သည္မို႔............    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    သူ႔႐ုံးခန္းသို႔သူ႔႐ုံးခန္းသို႔သူ႔႐ုံးခန္းသို႔သူ႔႐ုံးခန္းသို႔    လာေရာက္ရန္လာေရာက္ရန္လာေရာက္ရန္လာေရာက္ရန္    ခ်ိန္းဆုိရပါေတာ့သည္။ခ်ိန္းဆုိရပါေတာ့သည္။ခ်ိန္းဆုိရပါေတာ့သည္။ခ်ိန္းဆုိရပါေတာ့သည္။    ဤကိစၥမ်ဳိးကဤကိစၥမ်ဳိးကဤကိစၥမ်ဳိးကဤကိစၥမ်ဳိးက    ေသခ်ာအခ်ိန္ေပး၍ေသခ်ာအခ်ိန္ေပး၍ေသခ်ာအခ်ိန္ေပး၍ေသခ်ာအခ်ိန္ေပး၍    

ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေဆြးေႏြးေမးျမန္းေဆြးေႏြးေမးျမန္းေဆြးေႏြးေမးျမန္း    အေျဖရွာကာအေျဖရွာကာအေျဖရွာကာအေျဖရွာကာ... ... ... ... စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္    စကားေျစကားေျစကားေျစကားေျပာရမည့္ကိစၥမ်ဳိးပာရမည့္ကိစၥမ်ဳိးပာရမည့္ကိစၥမ်ဳိးပာရမည့္ကိစၥမ်ဳိး    ျဖစ္သည္မုိ႔ျဖစ္သည္မုိ႔ျဖစ္သည္မုိ႔ျဖစ္သည္မုိ႔    လူနာေတြလူနာေတြလူနာေတြလူနာေတြ    မ်ားစြာတန္းစီေနေသာမ်ားစြာတန္းစီေနေသာမ်ားစြာတန္းစီေနေသာမ်ားစြာတန္းစီေနေသာ    

ေဆးခန္းတြင္ေဆးခန္းတြင္ေဆးခန္းတြင္ေဆးခန္းတြင္    ခ်ိန္းဆိုရန္ခ်ိန္းဆိုရန္ခ်ိန္းဆိုရန္ခ်ိန္းဆိုရန္    မသင့္ေလ်ာ္။မသင့္ေလ်ာ္။မသင့္ေလ်ာ္။မသင့္ေလ်ာ္။    
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    ဖုန္းခ်လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ဖုန္းခ်လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ဖုန္းခ်လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ဖုန္းခ်လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ဝတၳဳဆက္ေရး၍ဝတၳဳဆက္ေရး၍ဝတၳဳဆက္ေရး၍ဝတၳဳဆက္ေရး၍    မရေတာ့ၿပီ။မရေတာ့ၿပီ။မရေတာ့ၿပီ။မရေတာ့ၿပီ။    သူ႔စိတ္ကသူ႔စိတ္ကသူ႔စိတ္ကသူ႔စိတ္က    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္    

ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏    အခ်စ္ျပႆနာေလးထဲသုိ႔အခ်စ္ျပႆနာေလးထဲသုိ႔အခ်စ္ျပႆနာေလးထဲသုိ႔အခ်စ္ျပႆနာေလးထဲသုိ႔    လုံးလုံးလ်ားလ်ားလုံးလုံးလ်ားလ်ားလုံးလုံးလ်ားလ်ားလုံးလုံးလ်ားလ်ား    ဝင္ေရာက္သြားဝင္ေရာက္သြားဝင္ေရာက္သြားဝင္ေရာက္သြားပါေတာ့သည္။ပါေတာ့သည္။ပါေတာ့သည္။ပါေတာ့သည္။    ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လိုက္လွ်င္ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လိုက္လွ်င္ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လိုက္လွ်င္ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လိုက္လွ်င္    

အလြန္ထူးလွေပမယ့္အလြန္ထူးလွေပမယ့္အလြန္ထူးလွေပမယ့္အလြန္ထူးလွေပမယ့္    တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့    လုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိ    မဆန္းသည့္ကိစၥတစ္ခုရိွပါ၏။မဆန္းသည့္ကိစၥတစ္ခုရိွပါ၏။မဆန္းသည့္ကိစၥတစ္ခုရိွပါ၏။မဆန္းသည့္ကိစၥတစ္ခုရိွပါ၏။    ေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္ေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္ေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္ေယာက္်ားတစ္ဦးႏွင့္    မိန္းမတစ္ဦးမိန္းမတစ္ဦးမိန္းမတစ္ဦးမိန္းမတစ္ဦး    

ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    ေသြးမေတာ္သားမစပ္ေသြးမေတာ္သားမစပ္ေသြးမေတာ္သားမစပ္ေသြးမေတာ္သားမစပ္    တစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံ    တစ္ဦးကုိတစ္ဦးတစ္ဦးကုိတစ္ဦးတစ္ဦးကုိတစ္ဦးတစ္ဦးကုိတစ္ဦး    ယခင္ကယခင္ကယခင္ကယခင္က    တစ္ခါတစ္ေခါက္မွပင္တစ္ခါတစ္ေခါက္မွပင္တစ္ခါတစ္ေခါက္မွပင္တစ္ခါတစ္ေခါက္မွပင္    မေတြ႔ဖူးမျမင္ဖူးမေတြ႔ဖူးမျမင္ဖူးမေတြ႔ဖူးမျမင္ဖူးမေတြ႔ဖူးမျမင္ဖူး... (... (... (... (ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ----    

ကုိေကုိေကုိေကုိေက်ာ္စြာႏွင့္က်ာ္စြာႏွင့္က်ာ္စြာႏွင့္က်ာ္စြာႏွင့္    ေဖြးေဖြးတို႔က့ဲသို႔ေဖြးေဖြးတို႔က့ဲသို႔ေဖြးေဖြးတို႔က့ဲသို႔ေဖြးေဖြးတို႔က့ဲသို႔    မဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔မွမဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔မွမဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔မွမဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔မွ    စေတြ႔ဖူးသည္လည္းရိွသည္စေတြ႔ဖူးသည္လည္းရိွသည္စေတြ႔ဖူးသည္လည္းရိွသည္စေတြ႔ဖူးသည္လည္းရိွသည္) ) ) ) ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္    လူသားႏွစ္ဦးတို႔လူသားႏွစ္ဦးတို႔လူသားႏွစ္ဦးတို႔လူသားႏွစ္ဦးတို႔    

တစ္သက္တာထာဝရတစ္သက္တာထာဝရတစ္သက္တာထာဝရတစ္သက္တာထာဝရ    ဘဝႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာဘဝႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာဘဝႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာဘဝႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာ... ... ... ... တစ္အိမ္ထဲတစ္အိမ္ထဲတစ္အိမ္ထဲတစ္အိမ္ထဲ... ... ... ... တစ္ခန္းထဲတစ္ခန္းထဲတစ္ခန္းထဲတစ္ခန္းထဲ... ... ... ... တစ္ခုတင္တစ္ခုတင္တစ္ခုတင္တစ္ခုတင္... ... ... ... တစ္အိမ္ရာထဲတစ္အိမ္ရာထဲတစ္အိမ္ရာထဲတစ္အိမ္ရာထဲ    ပူးကပ္၍ပူးကပ္၍ပူးကပ္၍ပူးကပ္၍    

အိပ္ရာဝင္ၾကရသည့္ကိစၥ။အိပ္ရာဝင္ၾကရသည့္ကိစၥ။အိပ္ရာဝင္ၾကရသည့္ကိစၥ။အိပ္ရာဝင္ၾကရသည့္ကိစၥ။    စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါဘိစဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါဘိစဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါဘိစဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါဘိ... ... ... ... ဤႏွစ္ဦးသားဤႏွစ္ဦးသားဤႏွစ္ဦးသားဤႏွစ္ဦးသားကုိကုိကုိကုိ    ဤသို႔အနီးစပ္ဆုံးဤသို႔အနီးစပ္ဆုံးဤသို႔အနီးစပ္ဆုံးဤသို႔အနီးစပ္ဆုံး    လူသားႏွစ္ဦးအျဖစ္လူသားႏွစ္ဦးအျဖစ္လူသားႏွစ္ဦးအျဖစ္လူသားႏွစ္ဦးအျဖစ္    တြဲကပ္ေနေအာင္တြဲကပ္ေနေအာင္တြဲကပ္ေနေအာင္တြဲကပ္ေနေအာင္    

မည္သည့္အရာေတြကမည္သည့္အရာေတြကမည္သည့္အရာေတြကမည္သည့္အရာေတြက    ဖန္တီးထားပါသနည္း။ဖန္တီးထားပါသနည္း။ဖန္တီးထားပါသနည္း။ဖန္တီးထားပါသနည္း။    ကဗ်ာဆန္ဆန္ကဗ်ာဆန္ဆန္ကဗ်ာဆန္ဆန္ကဗ်ာဆန္ဆန္    စိတ္ကူးလွလွႏွင့္စိတ္ကူးလွလွႏွင့္စိတ္ကူးလွလွႏွင့္စိတ္ကူးလွလွႏွင့္    ႏွစ္လႊာေပါင္းလွ်င္ႏွစ္လႊာေပါင္းလွ်င္ႏွစ္လႊာေပါင္းလွ်င္ႏွစ္လႊာေပါင္းလွ်င္    တစ္႐ြက္ျဖစ္ရသည့္တစ္႐ြက္ျဖစ္ရသည့္တစ္႐ြက္ျဖစ္ရသည့္တစ္႐ြက္ျဖစ္ရသည့္    

စြယ္ေတာ္႐ြက္ကေလးေတြဟုစြယ္ေတာ္႐ြက္ကေလးေတြဟုစြယ္ေတာ္႐ြက္ကေလးေတြဟုစြယ္ေတာ္႐ြက္ကေလးေတြဟု    ေျပာမည္လား၊ေျပာမည္လား၊ေျပာမည္လား၊ေျပာမည္လား၊    ရယ္စရာရယ္စရာရယ္စရာရယ္စရာ    ဟာသစိတ္ႏွင့္ဟာသစိတ္ႏွင့္ဟာသစိတ္ႏွင့္ဟာသစိတ္ႏွင့္    ႏွစ္ေခ်ာင္းေပါင္းမွႏွစ္ေခ်ာင္းေပါင္းမွႏွစ္ေခ်ာင္းေပါင္းမွႏွစ္ေခ်ာင္းေပါင္းမွ    တစ္ခုျဖစ္ရသည့္တစ္ခုျဖစ္ရသည့္တစ္ခုျဖစ္ရသည့္တစ္ခုျဖစ္ရသည့္    အီၾကာေကြးႏွင့္အီၾကာေကြးႏွင့္အီၾကာေကြးႏွင့္အီၾကာေကြးႏွင့္    

ႏႈိႏႈႏိႈိႏႈိင္းယွဥ္ရမည္လားင္းယွဥ္ရမည္လားင္းယွဥ္ရမည္လားင္းယွဥ္ရမည္လား............။။။။    

    ဤႏွစ္ဦးၾကားတြင္ဤႏွစ္ဦးၾကားတြင္ဤႏွစ္ဦးၾကားတြင္ဤႏွစ္ဦးၾကားတြင္    တျခားမည္သည့္တျခားမည္သည့္တျခားမည္သည့္တျခားမည္သည့္    ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာမွေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာမွေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာမွေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာမွ    မရိွႏိုင္သည့္မရိွႏိုင္သည့္မရိွႏိုင္သည့္မရိွႏိုင္သည့္    ထူးျခားေသာထူးျခားေသာထူးျခားေသာထူးျခားေသာ    ဆန္းၾကယ္ေသာဆန္းၾကယ္ေသာဆန္းၾကယ္ေသာဆန္းၾကယ္ေသာ    

သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာသာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာသာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာသာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာ............    ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝေသာေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝေသာေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝေသာေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ဝေသာ    ဆက္ဆံေရးတစ္ခုဆက္ဆံေရးတစ္ခုဆက္ဆံေရးတစ္ခုဆက္ဆံေရးတစ္ခု    ရိွ၏။ရိွ၏။ရိွ၏။ရိွ၏။    ထိုအရာကေတာ့ထိုအရာကေတာ့ထိုအရာကေတာ့ထိုအရာကေတာ့    က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    

ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္း... ... ... ... သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    လိင္ဆက္ဆံျလိင္ဆက္ဆံျလိင္ဆက္ဆံျလိင္ဆက္ဆံျခင္းပင္တည္း။ခင္းပင္တည္း။ခင္းပင္တည္း။ခင္းပင္တည္း။    လင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယား... ... ... ... အနီးကပ္ဆုံးအနီးကပ္ဆုံးအနီးကပ္ဆုံးအနီးကပ္ဆုံး    တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေအာင္တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေအာင္တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေအာင္တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေအာင္    

ပူးကပ္ေစေသာအရာသည္ပူးကပ္ေစေသာအရာသည္ပူးကပ္ေစေသာအရာသည္ပူးကပ္ေစေသာအရာသည္    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္    လိင္ဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိလိင္ဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိလိင္ဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိလိင္ဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိ    အခ်ဳိးညီညီအခ်ဳိးညီညီအခ်ဳိးညီညီအခ်ဳိးညီညီ    ေပါင္းစပ္ထားသည့္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ေပါင္းစပ္ထားသည့္    သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္    

မေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာမေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာမေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာမေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာ    အရာဆိုလွ်င္အရာဆိုလွ်င္အရာဆိုလွ်င္အရာဆိုလွ်င္    မွားသည္ဟုမွားသည္ဟုမွားသည္ဟုမွားသည္ဟု    အသင္ထင္ပါသလား။အသင္ထင္ပါသလား။အသင္ထင္ပါသလား။အသင္ထင္ပါသလား။    

    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    ေပါင္းေပါင္းေပါင္းေပါင္းစပ္ျခင္းသည္စပ္ျခင္းသည္စပ္ျခင္းသည္စပ္ျခင္းသည္    လူသားမ်ဳိးႏြယ္ဆက္ကုိလူသားမ်ဳိးႏြယ္ဆက္ကုိလူသားမ်ဳိးႏြယ္ဆက္ကုိလူသားမ်ဳိးႏြယ္ဆက္ကုိ    ေပါက္ဖြားေစဖို႔ေပါက္ဖြားေစဖို႔ေပါက္ဖြားေစဖို႔ေပါက္ဖြားေစဖို႔... ... ... ... သားသမီးမ်ားသားသမီးမ်ားသားသမီးမ်ားသားသမီးမ်ား    

ေမြးဖြားေပးဖုိ႔ေမြးဖြားေပးဖုိ႔ေမြးဖြားေပးဖုိ႔ေမြးဖြားေပးဖုိ႔... ... ... ... မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေပးဖုိ႔ဟုမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေပးဖုိ႔ဟုမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေပးဖုိ႔ဟုမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေပးဖုိ႔ဟု    ေျပာလွ်င္လည္းရပါသည္။ေျပာလွ်င္လည္းရပါသည္။ေျပာလွ်င္လည္းရပါသည္။ေျပာလွ်င္လည္းရပါသည္။    သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္    ကေလးေမြးဖို႔ကေလးေမြးဖို႔ကေလးေမြးဖို႔ကေလးေမြးဖို႔    သက္သက္ခ်ည္းေတာ့လည္းသက္သက္ခ်ည္းေတာ့လည္းသက္သက္ခ်ည္းေတာ့လည္းသက္သက္ခ်ည္းေတာ့လည္း    

မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။    လင္ႏွင့္မယားၾကားလင္ႏွင့္မယားၾကားလင္ႏွင့္မယားၾကားလင္ႏွင့္မယားၾကား    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    အျပန္အလွန္အျပန္အလွန္အျပန္အလွန္အျပန္အလွန္    ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ၊ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ၊ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ၊ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ၊    ယုယမႈ၊ယုယမႈ၊ယုယမႈ၊ယုယမႈ၊    ႏွႏွႏွႏွစ္သိမ့္မႈ၊စ္သိမ့္မႈ၊စ္သိမ့္မႈ၊စ္သိမ့္မႈ၊    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ    

ဖလွယ္ဖို႔၊ဖလွယ္ဖို႔၊ဖလွယ္ဖို႔၊ဖလွယ္ဖို႔၊    သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ    တစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စ    ပိုတိုး၍ပိုတိုး၍ပိုတိုး၍ပိုတိုး၍    ရစ္ေႏွာင္တြယ္ဖို႔ရစ္ေႏွာင္တြယ္ဖို႔ရစ္ေႏွာင္တြယ္ဖို႔ရစ္ေႏွာင္တြယ္ဖို႔    ဤအရာသည္ဤအရာသည္ဤအရာသည္ဤအရာသည္    မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္    အေရးပါသည္ဟုအေရးပါသည္ဟုအေရးပါသည္ဟုအေရးပါသည္ဟု    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    ယုံၾကည္မိပါသည္။ယုံၾကည္မိပါသည္။ယုံၾကည္မိပါသည္။ယုံၾကည္မိပါသည္။    သိ႔ုေသာ္သိ႔ုေသာ္သိ႔ုေသာ္သိ႔ုေသာ္... ... ... ... မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းၿပီးသည့္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းၿပီးသည့္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းၿပီးသည့္မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းၿပီးသည့္    ဇနီးေမာင္ႏံွတိုင္းဇနီးေမာင္ႏံွတိုင္းဇနီးေမာင္ႏံွတိုင္းဇနီးေမာင္ႏံွတိုင္း... ... ... ... ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္း၌ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္း၌ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္း၌ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္း၌    

သာယာေက်သာယာေက်သာယာေက်သာယာေက်နပ္မႈနပ္မႈနပ္မႈနပ္မႈ    ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈတို႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈတို႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈတို႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈတို႔    အျပည့္အဝအျပည့္အဝအျပည့္အဝအျပည့္အဝ    ခံစားရရိွၾကပါရဲ႕လားခံစားရရိွၾကပါရဲ႕လားခံစားရရိွၾကပါရဲ႕လားခံစားရရိွၾကပါရဲ႕လား............    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့    ဤကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ဤကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ဤကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ဤကိစၥမ်ဳိးႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    

အမွန္အတိုင္းသိျမင္ႏိုင္ဖို႔အမွန္အတိုင္းသိျမင္ႏိုင္ဖို႔အမွန္အတိုင္းသိျမင္ႏိုင္ဖို႔အမွန္အတိုင္းသိျမင္ႏိုင္ဖို႔    ခက္ခဲလွသည္။ခက္ခဲလွသည္။ခက္ခဲလွသည္။ခက္ခဲလွသည္။    သူဖတ္ဖူးသည့္သူဖတ္ဖူးသည့္သူဖတ္ဖူးသည့္သူဖတ္ဖူးသည့္    အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္    ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာျပဳလုပ္ခ့ဲေသာျပဳလုပ္ခ့ဲေသာျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ    သုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    

ေတြ႔ရိွခ်က္အရဆိုလွ်င္ေတြ႔ရိွခ်က္အရဆိုလွ်င္ေတြ႔ရိွခ်က္အရဆိုလွ်င္ေတြ႔ရိွခ်က္အရဆိုလွ်င္    မဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္မဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္မဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္မဂၤလာေဆာင္ၿပီးသည့္    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ဖိုမဆက္ဖိုမဆက္ဖိုမဆက္ဖိုမဆက္ဆံေရးတြင္ဆံေရးတြင္ဆံေရးတြင္ဆံေရးတြင္    ၅၄၅၄၅၄၅၄    ရာခိုင္ႏႈန္းရာခိုင္ႏႈန္းရာခိုင္ႏႈန္းရာခိုင္ႏႈန္း    ထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ကထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ကထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ကထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔က    

ထိုအေတြ႔အႀကံဳကုိထိုအေတြ႔အႀကံဳကုိထိုအေတြ႔အႀကံဳကုိထိုအေတြ႔အႀကံဳကုိ    လုံးဝႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းမရိွဟုလုံးဝႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းမရိွဟုလုံးဝႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းမရိွဟုလုံးဝႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းမရိွဟု    ဆိုၾကသည္။ဆိုၾကသည္။ဆိုၾကသည္။ဆိုၾကသည္။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။    ျမန္မာစကားပုံမ်ားတြင္ျမန္မာစကားပုံမ်ားတြင္ျမန္မာစကားပုံမ်ားတြင္ျမန္မာစကားပုံမ်ားတြင္    အလြန္ထင္ရွားေသာအလြန္ထင္ရွားေသာအလြန္ထင္ရွားေသာအလြန္ထင္ရွားေသာ    စကားပုံတစ္ခုရိွ၏။စကားပုံတစ္ခုရိွ၏။စကားပုံတစ္ခုရိွ၏။စကားပုံတစ္ခုရိွ၏။    ''''ငါးပိဖုတ္တာငါးပိဖုတ္တာငါးပိဖုတ္တာငါးပိဖုတ္တာ    ဆရာမျပဆရာမျပဆရာမျပဆရာမျပ... ... ... ... 

နည္းမက်နည္းမက်နည္းမက်နည္းမက'် ' ' ' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။    မည္သည့္အရာမဆိုမည္သည့္အရာမဆိုမည္သည့္အရာမဆိုမည္သည့္အရာမဆို    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   ကၽြမ္းက်ကၽြမ္းက်ကၽြမ္းက်ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ဖို႔ဆုိလွ်င္င္တတ္ေျမာက္ဖို႔ဆုိလွ်င္င္တတ္ေျမာက္ဖို႔ဆုိလွ်င္င္တတ္ေျမာက္ဖို႔ဆုိလွ်င္    ဆရာေကာင္း၊ဆရာေကာင္း၊ဆရာေကာင္း၊ဆရာေကာင္း၊    သမားေကာင္းကသမားေကာင္းကသမားေကာင္းကသမားေကာင္းက    

ေကာင္းစြာေကာင္းစြာေကာင္းစြာေကာင္းစြာ    သင္ၾကားျပသေပးဖို႔သင္ၾကားျပသေပးဖို႔သင္ၾကားျပသေပးဖို႔သင္ၾကားျပသေပးဖို႔    အေရးအႀကီးဆုံး။အေရးအႀကီးဆုံး။အေရးအႀကီးဆုံး။အေရးအႀကီးဆုံး။    ယခုလက္ႏွင့္စာေရးသည့္ကိစၥကုိပဲယခုလက္ႏွင့္စာေရးသည့္ကိစၥကုိပဲယခုလက္ႏွင့္စာေရးသည့္ကိစၥကုိပဲယခုလက္ႏွင့္စာေရးသည့္ကိစၥကုိပဲ    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး... ... ... ... ဝလုံးေလးေတြဝလုံးေလးေတြဝလုံးေလးေတြဝလုံးေလးေတြ    

ဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔ဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔ဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔ဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔    ''''ကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီး' '' '' '' 'ခေခြးခေခြးခေခြးခေခြး' ' ' ' စသည့္အကၡရာေလးမ်ားကုိစသည့္အကၡရာေလးမ်ားကုိစသည့္အကၡရာေလးမ်ားကုိစသည့္အကၡရာေလးမ်ားကုိ    မွန္မွန္ကန္ကန္မွန္မွန္ကန္ကန္မွန္မွန္ကန္ကန္မွန္မွန္ကန္ကန္    လွလွပပေရးတတ္ဖို႔လွလွပပေရးတတ္ဖို႔လွလွပပေရးတတ္ဖို႔လွလွပပေရးတတ္ဖို႔    

သူငယ္တန္းမွာကတည္းသူငယ္တန္းမွာကတည္းသူငယ္တန္းမွာကတည္းသူငယ္တန္းမွာကတည္းကကကက    ဆရာဆရာဆရာဆရာ    ဆရာမကဆရာမကဆရာမကဆရာမက    မိမိတို႔၏မိမိတို႔၏မိမိတို႔၏မိမိတို႔၏    လက္ကုိကိုင္၍လက္ကုိကိုင္၍လက္ကုိကိုင္၍လက္ကုိကိုင္၍    ဒီလိုဒီလိုေရးရတယ္ဟုဒီလိုဒီလိုေရးရတယ္ဟုဒီလိုဒီလိုေရးရတယ္ဟုဒီလိုဒီလိုေရးရတယ္ဟု    ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္    

အေရးသင္ခ့ဲရသည္အေရးသင္ခ့ဲရသည္အေရးသင္ခ့ဲရသည္အေရးသင္ခ့ဲရသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီး    ခေခြးခေခြးခေခြးခေခြး    သင္ေပးသည့္သင္ေပးသည့္သင္ေပးသည့္သင္ေပးသည့္    ငယ္ဆရာကုိငယ္ဆရာကုိငယ္ဆရာကုိငယ္ဆရာကုိ    ''''ကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာကန္႔ကူလက္လွည့္ဆရာ' ' ' ' ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္    

ေခၚၾကသည္ေလ။ေခၚၾကသည္ေလ။ေခၚၾကသည္ေလ။ေခၚၾကသည္ေလ။    
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    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး... ... ... ... ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    ေသခ်ာအထပ္ထပ္ေသခ်ာအထပ္ထပ္ေသခ်ာအထပ္ထပ္ေသခ်ာအထပ္ထပ္    အခါခါအခါခါအခါခါအခါခါ    ေလ့က်င့္ခ့ဲသည့္ေလ့က်င့္ခ့ဲသည့္ေလ့က်င့္ခ့ဲသည့္ေလ့က်င့္ခ့ဲသည့္    ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသား၊    ေက်ာင္းသူေေက်ာင္းသူေေက်ာင္းသူေေက်ာင္းသူေတြထဲမွာတြထဲမွာတြထဲမွာတြထဲမွာ    ဝလုံးကုိဝလုံးကုိဝလုံးကုိဝလုံးကုိ    

ဝိုင္းေနေအာင္ဝိုင္းေနေအာင္ဝိုင္းေနေအာင္ဝိုင္းေနေအာင္    ေရးတတ္သည့္သူေရးတတ္သည့္သူေရးတတ္သည့္သူေရးတတ္သည့္သူ    ဘယ္ႏွဦးပါသနည္း။ဘယ္ႏွဦးပါသနည္း။ဘယ္ႏွဦးပါသနည္း။ဘယ္ႏွဦးပါသနည္း။    လက္ေရးေတြကလက္ေရးေတြကလက္ေရးေတြကလက္ေရးေတြက    ပဲပင္ေပါက္ေတြပဲပင္ေပါက္ေတြပဲပင္ေပါက္ေတြပဲပင္ေပါက္ေတြ    ေလတိုက္၍ေလတိုက္၍ေလတိုက္၍ေလတိုက္၍    လြင့္ေနသလိုလုိ၊လြင့္ေနသလိုလုိ၊လြင့္ေနသလိုလုိ၊လြင့္ေနသလိုလုိ၊    

ေၾကာင္ကုတ္ထားသလိုလုိ၊ေၾကာင္ကုတ္ထားသလိုလုိ၊ေၾကာင္ကုတ္ထားသလိုလုိ၊ေၾကာင္ကုတ္ထားသလိုလုိ၊    ေခြးစားခြက္ထဲေခြးစားခြက္ထဲေခြးစားခြက္ထဲေခြးစားခြက္ထဲ    ၾကက္တက္၍ၾကက္တက္၍ၾကက္တက္၍ၾကက္တက္၍    ယက္ထားသလိုလုိယက္ထားသလိုလုိယက္ထားသလိုလုိယက္ထားသလိုလုိ............    ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ခ်င္တိုင္း    ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလားျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလားျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလားျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား... ... ... ... 

သူတို႔သူတို႔သူတို႔သူတို႔    ဆရာဝန္ေတြလက္ေရးကဆရာဝန္ေတြလက္ေရးကဆရာဝန္ေတြလက္ေရးကဆရာဝန္ေတြလက္ေရးက    အားလုံးထဲတြင္အားလုံးထဲတြင္အားလုံးထဲတြင္အားလုံးထဲတြင္    ရာဇဝင္ရာဇဝင္ရာဇဝင္ရာဇဝင္    စာတင္ရေလာက္ေအာင္စာတင္ရေလာက္ေအာင္စာတင္ရေလာက္ေအာင္စာတင္ရေလာက္ေအာင္    အဆိုး႐ြားဆုံးအဆိုး႐ြားဆုံးအဆိုး႐ြားဆုံးအဆိုး႐ြားဆုံး    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    

    ဤသို႔ဤသို႔ဤသို႔ဤသို႔    ဝလုံး၊ဝလုံး၊ဝလုံး၊ဝလုံး၊    ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊    ခေခြးေရးသည္ကုိပင္ခေခြးေရးသည္ကုိပင္ခေခြးေရးသည္ကုိပင္ခေခြးေရးသည္ကုိပင္    ဆရာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္းႏွင့္ဆရာေကာင္းႏွင့္    စနစ္တက်သင္ဖို႔စနစ္တက်သင္ဖို႔စနစ္တက်သင္ဖို႔စနစ္တက်သင္ဖို႔    လိုအပ္သ္ဆိုသည့္လိုအပ္သ္ဆိုသည့္လိုအပ္သ္ဆိုသည့္လိုအပ္သ္ဆိုသည့္    စကားမွန္ပါလွ်င္စကားမွန္ပါလွ်င္စကားမွန္ပါလွ်င္စကားမွန္ပါလွ်င္... ... ... ... 

က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကသည့္    သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္    လိင္ဆက္ဆံသည့္လိင္ဆက္ဆံသည့္လိင္ဆက္ဆံသည့္လိင္ဆက္ဆံသည့္    ပညာပညာပညာပညာ    ကုိေရာကုိေရာကုိေရာကုိေရာ    မည္သည့္ဆရာကမည္သည့္ဆရာကမည္သည့္ဆရာကမည္သည့္ဆရာက    မည္သည့္ေက်ာင္း၌မည္သည့္ေက်ာင္း၌မည္သည့္ေက်ာင္း၌မည္သည့္ေက်ာင္း၌    

မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်    သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသနည္း။သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသနည္း။သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသနည္း။သင္ၾကားေပးခ့ဲပါသနည္း။    

    အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတုိ႔    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္    ဤဤဤဤ    ဖိုမဆက္ဆံေရးပညာဖိုမဆက္ဆံေရးပညာဖိုမဆက္ဆံေရးပညာဖိုမဆက္ဆံေရးပညာ    ကုိကုိကုိကုိ    မည္သို႔သင္ယူမည္သို႔သင္ယူမည္သို႔သင္ယူမည္သို႔သင္ယူ    

တတ္ေျမာက္ၾကပါသနည္း။တတ္ေျမာက္ၾကပါသနည္း။တတ္ေျမာက္ၾကပါသနည္း။တတ္ေျမာက္ၾကပါသနည္း။    ဖိုမသဘာဝကိစၥမ်ားကုိဖိုမသဘာဝကိစၥမ်ားကုိဖိုမသဘာဝကိစၥမ်ားကုိဖိုမသဘာဝကိစၥမ်ားကုိ    ဤလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကဤလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကဤလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကဤလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းက    အစဥ္အလာအရအစဥ္အလာအရအစဥ္အလာအရအစဥ္အလာအရ    ဘာသာေရးဘာသာေရးဘာသာေရးဘာသာေရး    

ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ    ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊    အျပစ္ရိွသည့္အရာ၊အျပစ္ရိွသည့္အရာ၊အျပစ္ရိွသည့္အရာ၊အျပစ္ရိွသည့္အရာ၊    လွ်ဳိ႕ဝွက္အလွ်ဳိ႕ဝွက္အလွ်ဳိ႕ဝွက္အလွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာဟူ၍ပ္ေသာအရာဟူ၍ပ္ေသာအရာဟူ၍ပ္ေသာအရာဟူ၍    သတ္မွတ္ထားခ့ဲၾကသည္။သတ္မွတ္ထားခ့ဲၾကသည္။သတ္မွတ္ထားခ့ဲၾကသည္။သတ္မွတ္ထားခ့ဲၾကသည္။    

မိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြက    သားသမီးတုိ႔အားသားသမီးတုိ႔အားသားသမီးတုိ႔အားသားသမီးတုိ႔အား    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    တပည့္တုိ႔အားတပည့္တုိ႔အားတပည့္တုိ႔အားတပည့္တုိ႔အား    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   သင္ၾကားေပးဖို႔ေဝးစြ၊သင္ၾကားေပးဖို႔ေဝးစြ၊သင္ၾကားေပးဖို႔ေဝးစြ၊သင္ၾကားေပးဖို႔ေဝးစြ၊    ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္    

လုံးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားခ့ဲၾကသည့္လုံးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားခ့ဲၾကသည့္လုံးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားခ့ဲၾကသည့္လုံးဝလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားခ့ဲၾကသည့္    မေျပာေကာင္းမေျပာေကာင္းမေျပာေကာင္းမေျပာေကာင္း    မဆိုေကာင္းသည့္မဆိုေကာင္းသည့္မဆိုေကာင္းသည့္မဆိုေကာင္းသည့္    အရာ၊အရာ၊အရာ၊အရာ၊    မသိသင့္သည့္အရာ၊မသိသင့္သည့္အရာ၊မသိသင့္သည့္အရာ၊မသိသင့္သည့္အရာ၊    လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာ    

တစ္ခုအျဖစ္တစ္ခုအျဖစ္တစ္ခုအျဖစ္တစ္ခုအျဖစ္    သတ္မွတ္ၿပီးသတ္မွတ္ၿပီးသတ္မွတ္ၿပီးသတ္မွတ္ၿပီး    ဤအေၾကာဤအေၾကာဤအေၾကာဤအေၾကာင္းေျပာသူ၊င္းေျပာသူ၊င္းေျပာသူ၊င္းေျပာသူ၊    စိတ္ဝင္စားသူ၊စိတ္ဝင္စားသူ၊စိတ္ဝင္စားသူ၊စိတ္ဝင္စားသူ၊    ေဆြးေႏြးလိုသူဆိုလွ်င္ေဆြးေႏြးလိုသူဆိုလွ်င္ေဆြးေႏြးလိုသူဆိုလွ်င္ေဆြးေႏြးလိုသူဆိုလွ်င္    အက်င့္စာရိတၱအက်င့္စာရိတၱအက်င့္စာရိတၱအက်င့္စာရိတၱ    ပ်က္ျပားသည့္လူ၊ပ်က္ျပားသည့္လူ၊ပ်က္ျပားသည့္လူ၊ပ်က္ျပားသည့္လူ၊    

အျပစ္ရိွသည့္လူအျပစ္ရိွသည့္လူအျပစ္ရိွသည့္လူအျပစ္ရိွသည့္လူ    ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    တစ္ဖက္စြန္းေရာက္တစ္ဖက္စြန္းေရာက္တစ္ဖက္စြန္းေရာက္တစ္ဖက္စြန္းေရာက္    သတ္မွတ္ထားၾကသည္သတ္မွတ္ထားၾကသည္သတ္မွတ္ထားၾကသည္သတ္မွတ္ထားၾကသည္    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    ငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္က    

အျဖစ္ကေလးတစ္ခုကုိပင္အျဖစ္ကေလးတစ္ခုကုိပင္အျဖစ္ကေလးတစ္ခုကုိပင္အျဖစ္ကေလးတစ္ခုကုိပင္    ျမင္ေယာင္ေနမိ၏။ျမင္ေယာင္ေနမိ၏။ျမင္ေယာင္ေနမိ၏။ျမင္ေယာင္ေနမိ၏။    အ့ဲသည္တုန္းကအ့ဲသည္တုန္းကအ့ဲသည္တုန္းကအ့ဲသည္တုန္းက    သူကသူကသူကသူက    ေမေမ့ဗိုက္ထဲကေမေမ့ဗိုက္ထဲကေမေမ့ဗိုက္ထဲကေမေမ့ဗိုက္ထဲက    သူ႔ညီေလးသူ႔ညီေလးသူ႔ညီေလးသူ႔ညီေလး    ကုိယ္ဝန္ကုိကုိယ္ဝန္ကုိကုိယ္ဝန္ကုိကုိယ္ဝန္ကုိ    ၾကၾကၾကၾကည့္ၿပီးည့္ၿပီးည့္ၿပီးည့္ၿပီး    

စပ္စုလိုစိတ္ႏွင့္စပ္စုလိုစိတ္ႏွင့္စပ္စုလိုစိတ္ႏွင့္စပ္စုလိုစိတ္ႏွင့္    ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ့ဲ၏။ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ့ဲ၏။ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ့ဲ၏။ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခ့ဲ၏။    ေမေမေမေမေမေမေမေမ    သားသားဘယ္လိုသားသားဘယ္လိုသားသားဘယ္လိုသားသားဘယ္လို    လူျဖစ္လာသလဲလူျဖစ္လာသလဲလူျဖစ္လာသလဲလူျဖစ္လာသလဲ............    ေမေမ့ဗိုက္ထဲေမေမ့ဗိုက္ထဲေမေမ့ဗိုက္ထဲေမေမ့ဗိုက္ထဲ    ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲဘယ္လိုေရာက္လာသလဲဘယ္လိုေရာက္လာသလဲဘယ္လိုေရာက္လာသလဲ... ... ... ... 

ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ေမေမ့ဗုိက္ထဲကေမေမ့ဗုိက္ထဲကေမေမ့ဗုိက္ထဲကေမေမ့ဗုိက္ထဲက    ဘယ္လိုထြက္လာသလဲဘယ္လိုထြက္လာသလဲဘယ္လိုထြက္လာသလဲဘယ္လိုထြက္လာသလဲ    ဟူ၍ပင္။ဟူ၍ပင္။ဟူ၍ပင္။ဟူ၍ပင္။    ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္ေတာ္ႏွင့္    မေျဖႏိုင္။မေျဖႏိုင္။မေျဖႏိုင္။မေျဖႏိုင္။    အၾကာႀကီးစဥ္းစားၿပီးမွအၾကာႀကီးစဥ္းစားၿပီးမွအၾကာႀကီးစဥ္းစားၿပီးမွအၾကာႀကီးစဥ္းစားၿပီးမွ    

ေျဖသည့္အေျဖကေျဖသည့္အေျဖကေျဖသည့္အေျဖကေျဖသည့္အေျဖက    သားသားကိုသားသားကိုသားသားကိုသားသားကို    သိၾကားမင္းႀကီးကသိၾကားမင္းႀကီးကသိၾကားမင္းႀကီးကသိၾကားမင္းႀကီးက    ဖန္ဆင္းၿပီးဖန္ဆင္းၿပီးဖန္ဆင္းၿပီးဖန္ဆင္းၿပီး    ေမေမ့ဗိုက္ထဲထည့္ေပးလိုက္တာေမေမ့ဗိုက္ထဲထည့္ေပးလိုက္တာေမေမ့ဗိုက္ထဲထည့္ေပးလိုက္တာေမေမ့ဗိုက္ထဲထည့္ေပးလိုက္တာ    ဗိုက္ထဲမွာဗိုက္ထဲမွာဗိုက္ထဲမွာဗိုက္ထဲမွာ    

တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီး    ကုိးလေရာက္ေတာ့ကုိးလေရာက္ေတာ့ကုိးလေရာက္ေတာ့ကုိးလေရာက္ေတာ့    ဗုိက္နာၿပီးဗုိက္နာၿပီးဗုိက္နာၿပီးဗုိက္နာၿပီး    ခ်က္မွာခ်က္မွာခ်က္မွာခ်က္မွာ    အေပါက္ေလးျဖစ္တယ္။အေပါက္ေလးျဖစ္တယ္။အေပါက္ေလးျဖစ္တယ္။အေပါက္ေလးျဖစ္တယ္။    အဲဒီအေပါက္ကအဲဒီအေပါက္ကအဲဒီအေပါက္ကအဲဒီအေပါက္က    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    

က်ယ္လာၿပီးက်ယ္လာၿပီးက်ယ္လာၿပီးက်ယ္လာၿပီး    ခ်က္ေပါက္ထဲကခ်က္ေပါက္ထဲကခ်က္ေပါက္ထဲကခ်က္ေပါက္ထဲက    သားသားကသားသားကသားသားကသားသားက    ဒိုင္ဗင္ထိုးၿပီးဒိုင္ဗင္ထိုးၿပီးဒိုင္ဗင္ထိုးၿပီးဒိုင္ဗင္ထိုးၿပီး    ထြက္လာတာဟူသတည္း။ထြက္လာတာဟူသတည္း။ထြက္လာတာဟူသတည္း။ထြက္လာတာဟူသတည္း။    ထိုအေျဖစကားကုိထိုအေျဖစကားကုိထိုအေျဖစကားကုိထိုအေျဖစကားကုိ    သူ႔တစ္သက္သူ႔တစ္သက္သူ႔တစ္သက္သူ႔တစ္သက္    

မေမ့ႏိုင္ေအာင္မေမ့ႏိုင္ေအာင္မေမ့ႏိုင္ေအာင္မေမ့ႏိုင္ေအာင္    အစြဲႀကီးစြဲအစြဲႀကီးစြဲအစြဲႀကီးစြဲအစြဲႀကီးစြဲထင္၊ထင္၊ထင္၊ထင္၊    အဟုတ္ႀကီးလည္းအဟုတ္ႀကီးလည္းအဟုတ္ႀကီးလည္းအဟုတ္ႀကီးလည္း    မွတ္ထင္ခ့ဲရပါသည္။မွတ္ထင္ခ့ဲရပါသည္။မွတ္ထင္ခ့ဲရပါသည္။မွတ္ထင္ခ့ဲရပါသည္။    

    ယခုျပႆနာကုိပဲယခုျပႆနာကုိပဲယခုျပႆနာကုိပဲယခုျပႆနာကုိပဲ    ၾကည့္ပါဦး။ၾကည့္ပါဦး။ၾကည့္ပါဦး။ၾကည့္ပါဦး။    ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္    မိန္းကေလးကမိန္းကေလးကမိန္းကေလးကမိန္းကေလးက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါး    ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    ေျပာျပ၍ေျပာျပ၍ေျပာျပ၍ေျပာျပ၍    

ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    ျပႆနာရိွေနမွန္းျပႆနာရိွေနမွန္းျပႆနာရိွေနမွန္းျပႆနာရိွေနမွန္း    သူသိခ့ဲရျခင္းျဖစ္၏။သူသိခ့ဲရျခင္းျဖစ္၏။သူသိခ့ဲရျခင္းျဖစ္၏။သူသိခ့ဲရျခင္းျဖစ္၏။    ဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိ    ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊    ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊    လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာဟူ၍လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာဟူ၍လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာဟူ၍လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားအပ္ေသာအရာဟူ၍    

စြဲစြဲၿမဲၿမဲစြဲစြဲၿမဲၿမဲစြဲစြဲၿမဲၿမဲစြဲစြဲၿမဲၿမဲ    သတ္သတ္သတ္သတ္မွတ္ထားေသာမွတ္ထားေသာမွတ္ထားေသာမွတ္ထားေသာ    လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း၌လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း၌လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း၌လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း၌    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    ျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြ    လူမသိ၊လူမသိ၊လူမသိ၊လူမသိ၊    သူမသိသူမသိသူမသိသူမသိ    မည္မွ်ပင္အေျမာက္အျမားမည္မွ်ပင္အေျမာက္အျမားမည္မွ်ပင္အေျမာက္အျမားမည္မွ်ပင္အေျမာက္အျမား    

ရိွပါမည္နည္း။ရိွပါမည္နည္း။ရိွပါမည္နည္း။ရိွပါမည္နည္း။    သူယခုသူယခုသူယခုသူယခု    ေတြ႔ရိွလိုက္သည့္ေတြ႔ရိွလိုက္သည့္ေတြ႔ရိွလိုက္သည့္ေတြ႔ရိွလိုက္သည့္    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    Tip of the IcebergTip of the IcebergTip of the IcebergTip of the Iceberg    ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ေရခဲေတာင္ႀကီး၏    ေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာ    

ထိပ္ဖ်ားပိုင္းေလးမွ်သာ၊ထိပ္ဖ်ားပိုင္းေလးမွ်သာ၊ထိပ္ဖ်ားပိုင္းေလးမွ်သာ၊ထိပ္ဖ်ားပိုင္းေလးမွ်သာ၊    တကယ့္ေရခဲေတာင္ႀကီးကတကယ့္ေရခဲေတာင္ႀကီးကတကယ့္ေရခဲေတာင္ႀကီးကတကယ့္ေရခဲေတာင္ႀကီးက    ေရေအာက္ထဲတြင္ေရေအာက္ထဲတြင္ေရေအာက္ထဲတြင္ေရေအာက္ထဲတြင္    ျမဳပ္ေန၏။ျမဳပ္ေန၏။ျမဳပ္ေန၏။ျမဳပ္ေန၏။    အေအေအေအေပၚကပၚကပၚကပၚက    သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္    ၾကည့္၍ၾကည့္၍ၾကည့္၍ၾကည့္၍    

မျမင္ႏိုင္။မျမင္ႏိုင္။မျမင္ႏိုင္။မျမင္ႏိုင္။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည္    ပိတ္ဆို႔ေသာပိတ္ဆို႔ေသာပိတ္ဆို႔ေသာပိတ္ဆို႔ေသာ    အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။    လင္ႏွင့္မယားၾကားလင္ႏွင့္မယားၾကားလင္ႏွင့္မယားၾကားလင္ႏွင့္မယားၾကား    

နရီစည္းဝါးနရီစည္းဝါးနရီစည္းဝါးနရီစည္းဝါး    မွန္ကန္ကုိက္ညီဖို႔မွန္ကန္ကုိက္ညီဖို႔မွန္ကန္ကုိက္ညီဖို႔မွန္ကန္ကုိက္ညီဖို႔    လိုအပ္၏။လိုအပ္၏။လိုအပ္၏။လိုအပ္၏။    သာမန္ခႏၶာကုိယ္ႏွစ္ခုသာမန္ခႏၶာကုိယ္ႏွစ္ခုသာမန္ခႏၶာကုိယ္ႏွစ္ခုသာမန္ခႏၶာကုိယ္ႏွစ္ခု    ေတြ႔ထိျခင္းေတြ႔ထိျခင္းေတြ႔ထိျခင္းေတြ႔ထိျခင္း    သက္သက္မဟုတ္။သက္သက္မဟုတ္။သက္သက္မဟုတ္။သက္သက္မဟုတ္။    စိတ္ဓာတ္ခ်င္းစိတ္ဓာတ္ခ်င္းစိတ္ဓာတ္ခ်င္းစိတ္ဓာတ္ခ်င္း    ႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္း    

ခံစားခ်က္ခံစားခ်က္ခံစားခ်က္ခံစားခ်က္ခ်င္းခ်င္းခ်င္းခ်င္း    အရာအားလုံးအရာအားလုံးအရာအားလုံးအရာအားလုံး    ေတ႔ြထိဆက္သြယ္ျခင္းေတ႔ြထိဆက္သြယ္ျခင္းေတ႔ြထိဆက္သြယ္ျခင္းေတ႔ြထိဆက္သြယ္ျခင္း    ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    သာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေသာသာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေသာသာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေသာသာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေသာ    ပီတိသုခတုိ႔ႏွင့္ပီတိသုခတုိ႔ႏွင့္ပီတိသုခတုိ႔ႏွင့္ပီတိသုခတုိ႔ႏွင့္    

ၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာၾကည္ႏူးဖြယ္ေသာ    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြရရိွဖို႔ကအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြရရိွဖို႔ကအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြရရိွဖို႔ကအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြရရိွဖို႔က    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြအျပင္    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ပြင့္လင္းမႈ၊ပြင့္လင္းမႈ၊ပြင့္လင္းမႈ၊ပြင့္လင္းမႈ၊    ႐ုိးသားမႈ၊႐ုိးသားမႈ၊႐ုိးသားမႈ၊႐ုိးသားမႈ၊    

အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊    တစ္ဦးအလိုကုိတစ္ဦးအလိုကုိတစ္ဦးအလိုကုိတစ္ဦးအလိုကုိ    တစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးက    အလုိက္တသိအလုိက္တသိအလုိက္တသိအလုိက္တသိ    လိုက္ေလ်ာတတ္ဖို႔လိုက္ေလ်ာတတ္ဖို႔လိုက္ေလ်ာတတ္ဖို႔လိုက္ေလ်ာတတ္ဖို႔    စသည္စသည္တို႔လည္းစသည္စသည္တို႔လည္းစသည္စသည္တို႔လည္းစသည္စသည္တို႔လည္း    

လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။    
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    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    ျပႆနာတစ္ခုေတြ႔တိုင္းျပႆနာတစ္ခုေတြ႔တိုင္းျပႆနာတစ္ခုေတြ႔တိုင္းျပႆနာတစ္ခုေတြ႔တိုင္း    သူတစ္ေယာက္တည္းသာမကသူတစ္ေယာက္တည္းသာမကသူတစ္ေယာက္တည္းသာမကသူတစ္ေယာက္တည္းသာမက    သူ႔မိတ္ေဆြသူ႔မိတ္ေဆြသူ႔မိတ္ေဆြသူ႔မိတ္ေဆြ    သူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္း    

အေပါင္းအသင္းေတြသာမကအေပါင္းအသင္းေတြသာမကအေပါင္းအသင္းေတြသာမကအေပါင္းအသင္းေတြသာမက    ဆရာသမားေတြပါမက်န္ဆရာသမားေတြပါမက်န္ဆရာသမားေတြပါမက်န္ဆရာသမားေတြပါမက်န္    ေတြ႔ျမင္သည့္လူတိုင္းႏွင့္ေတြ႔ျမင္သည့္လူတိုင္းႏွင့္ေတြ႔ျမင္သည့္လူတိုင္းႏွင့္ေတြ႔ျမင္သည့္လူတိုင္းႏွင့္    တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး    အႀကံဉာဏ္အႀကံဉာဏ္အႀကံဉာဏ္အႀကံဉာဏ္    

ရယူေလ့ရိွပါသည္။ရယူေလ့ရိွပါသည္။ရယူေလ့ရိွပါသည္။ရယူေလ့ရိွပါသည္။    ယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္း    ဤျပႆနာဤျပႆနာဤျပႆနာဤျပႆနာကုိကုိကုိကုိ    သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၊သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၊သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၊သူ႔မိတ္ေဆြမ်ား၊    ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ဆရာသမားမ်ားႏွင့္    တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ    အႀကံေကာင္းအႀကံေကာင္းအႀကံေကာင္းအႀကံေကာင္း    

ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားဉာဏ္ေကာင္းမ်ားဉာဏ္ေကာင္းမ်ားဉာဏ္ေကာင္းမ်ား    ေတာင္းခံရပါေတာ့သည္။ေတာင္းခံရပါေတာ့သည္။ေတာင္းခံရပါေတာ့သည္။ေတာင္းခံရပါေတာ့သည္။    

    တစ္ေယာက္ေျပာ၏။တစ္ေယာက္ေျပာ၏။တစ္ေယာက္ေျပာ၏။တစ္ေယာက္ေျပာ၏။    ''''''''ဟာဟာဟာဟာ... ... ... ... ဒါကေတာ့ဒါကေတာ့ဒါကေတာ့ဒါကေတာ့    ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာကုိယ္ေတာ္ေခ်ာကုိယ္ေတာ္ေခ်ာကုိယ္ေတာ္ေခ်ာ    ည့ံတာကြ၊ည့ံတာကြ၊ည့ံတာကြ၊ည့ံတာကြ၊    ရွင္းေနတာပဲရွင္းေနတာပဲရွင္းေနတာပဲရွင္းေနတာပဲ    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    ဒီကိစၥနဲ႔ဒီကိစၥနဲ႔ဒီကိစၥနဲ႔ဒီကိစၥနဲ႔    ပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီးပတ္သက္ၿပီး    

ကၽြမ္းက်င္မႈကၽြမ္းက်င္မႈကၽြမ္းက်င္မႈကၽြမ္းက်င္မႈ    အရည္အေသြးေတြအရည္အေသြးေတြအရည္အေသြးေတြအရည္အေသြးေတြ    လိုအပ္တယ္လိုအပ္တယ္လိုအပ္တယ္လိုအပ္တယ္... ... ... ... ဒီကုိယ္ေတာ္ဒီကုိယ္ေတာ္ဒီကုိယ္ေတာ္ဒီကုိယ္ေတာ္    သင္တန္းတသင္တန္းတသင္တန္းတသင္တန္းတက္ရလိမ့္မယ္ကြက္ရလိမ့္မယ္ကြက္ရလိမ့္မယ္ကြက္ရလိမ့္မယ္ကြ'' '' '' '' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

    ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့... ''... ''... ''... ''ဟာဟာဟာဟာ    ဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာ    မင္းသမီးကမင္းသမီးကမင္းသမီးကမင္းသမီးက    အလကားအလကားအလကားအလကား    အမူပုိေနတာပါအမူပုိေနတာပါအမူပုိေနတာပါအမူပုိေနတာပါ... ... ... ... ဘာမွအေရးမႀကီးတ့ဲကိစၥကုိဘာမွအေရးမႀကီးတ့ဲကိစၥကုိဘာမွအေရးမႀကီးတ့ဲကိစၥကုိဘာမွအေရးမႀကီးတ့ဲကိစၥကုိ    

သခြတ္ပင္ကသခြတ္ပင္ကသခြတ္ပင္ကသခြတ္ပင္က    မီးတက်ီက်ီမီးတက်ီက်ီမီးတက်ီက်ီမီးတက်ီက်ီ    လုပ္ေနေသးတယ္။လုပ္ေနေသးတယ္။လုပ္ေနေသးတယ္။လုပ္ေနေသးတယ္။    မိန္းမဆိုတာမိန္းမဆိုတာမိန္းမဆိုတာမိန္းမဆိုတာ... ... ... ... ဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာ    စိတ္ပါတယ္စိတ္ပါတယ္စိတ္ပါတယ္စိတ္ပါတယ္    မပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးမပါဘူး    မရိွရဘူးမရိွရဘူးမရိွရဘူးမရိွရဘူး... ... ... ... သူ႔ရဲ႕တာဝန္ကသူ႔ရဲ႕တာဝန္ကသူ႔ရဲ႕တာဝန္ကသူ႔ရဲ႕တာဝန္က    

သူ႔ရဲ႕ကာမပုိင္သူ႔ရဲ႕ကာမပုိင္သူ႔ရဲ႕ကာမပုိင္သူ႔ရဲ႕ကာမပုိင္    လင္ေယာက္်ားလင္ေယာက္်ားလင္ေယာက္်ားလင္ေယာက္်ား    လိုအပ္လာတ့ဲလိုအပ္လာတ့ဲလိုအပ္လာတ့ဲလိုအပ္လာတ့ဲ    အခ်ိအခ်ိအခ်ိအခ်ိန္မွာန္မွာန္မွာန္မွာ    သေဘာရိွကေလာဟိဆိုၿပီးသေဘာရိွကေလာဟိဆိုၿပီးသေဘာရိွကေလာဟိဆိုၿပီးသေဘာရိွကေလာဟိဆိုၿပီး    အလိုလုိက္အလိုလုိက္အလိုလုိက္အလိုလုိက္    အႀကိဳက္ေဆာင္ဖိ႔ုပဲအႀကိဳက္ေဆာင္ဖိ႔ုပဲအႀကိဳက္ေဆာင္ဖိ႔ုပဲအႀကိဳက္ေဆာင္ဖိ႔ုပဲ... ... ... ... 

ဒီကိစၥဟာဒီကိစၥဟာဒီကိစၥဟာဒီကိစၥဟာ    မယားဝတၱရားထဲမွာမယားဝတၱရားထဲမွာမယားဝတၱရားထဲမွာမယားဝတၱရားထဲမွာ    တစ္ပါးပါတယ္။တစ္ပါးပါတယ္။တစ္ပါးပါတယ္။တစ္ပါးပါတယ္။    အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕    တာဝန္မေက်ပြန္ဘူးလုိ႔တာဝန္မေက်ပြန္ဘူးလုိ႔တာဝန္မေက်ပြန္ဘူးလုိ႔တာဝန္မေက်ပြန္ဘူးလုိ႔    ေျပာရမယ္ေျပာရမယ္ေျပာရမယ္ေျပာရမယ္'' '' '' '' 

ဟူ၍ဆိုေလ၏။ဟူ၍ဆိုေလ၏။ဟူ၍ဆိုေလ၏။ဟူ၍ဆိုေလ၏။    

    ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့... ... ... ... ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔    ခပ္ရွင္းရွင္းခပ္ေလာင္ေလာင္ခပ္ရွင္းရွင္းခပ္ေလာင္ေလာင္ခပ္ရွင္းရွင္းခပ္ေလာင္ေလာင္ခပ္ရွင္းရွင္းခပ္ေလာင္ေလာင္    ေျပာျပ၏။ေျပာျပ၏။ေျပာျပ၏။ေျပာျပ၏။    ''''''''ေဟ့ေဟ့ေဟ့ေဟ့    မင္းတုိ႔မင္းတုိ႔မင္းတုိ႔မင္းတုိ႔    ဗုိဗုိဗုိဗုိလ္ေအာင္ဒင္လ္ေအာင္ဒင္လ္ေအာင္ဒင္လ္ေအာင္ဒင္    

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖူးတယ္႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖူးတယ္႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖူးတယ္႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖူးတယ္    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာအဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာအဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာအဲဒီ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ    ကုိယ့္လက္ခုပ္ထဲကုိယ့္လက္ခုပ္ထဲကုိယ့္လက္ခုပ္ထဲကုိယ့္လက္ခုပ္ထဲ    ေရာက္ေနေပမယ့္ေရာက္ေနေပမယ့္ေရာက္ေနေပမယ့္ေရာက္ေနေပမယ့္    မျမဝင္းရဲ႕မျမဝင္းရဲ႕မျမဝင္းရဲ႕မျမဝင္းရဲ႕    အခ်စ္ကုိအခ်စ္ကုိအခ်စ္ကုိအခ်စ္ကုိ    ဓားျပတိုက္ၿပီးဓားျပတိုက္ၿပီးဓားျပတိုက္ၿပီးဓားျပတိုက္ၿပီး    

မယူခ်င္တ့ဲမယူခ်င္တ့ဲမယူခ်င္တ့ဲမယူခ်င္တ့ဲ    ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကုိဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကုိဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကုိဗိုလ္ေအာင္ဒင္ကုိ    သူ႔တပည့္သူ႔တပည့္သူ႔တပည့္သူ႔တပည့္    သုခသုခသုခသုခ    ကကကက    မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေအာင္    ေျပာတ့ဲစကားေလ။ေျပာတ့ဲစကားေလ။ေျပာတ့ဲစကားေလ။ေျပာတ့ဲစကားေလ။    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ဆရာနဲ႔ဆရာနဲ႔ဆရာနဲ႔ဆရာနဲ႔    

လူခ်င္းေတာင္လူခ်င္းေတာင္လူခ်င္းေတာင္လူခ်င္းေတာင္    လဲလိုက္ခ်င္တယ္လဲလိုက္ခ်င္တယ္လဲလိုက္ခ်င္တယ္လဲလိုက္ခ်င္တယ္............    ေနာက္ေေနာက္ေေနာက္ေေနာက္ေဖးကဖးကဖးကဖးက    ၾကက္ဖႀကီးရဲ႕ၾကက္ဖႀကီးရဲ႕ၾကက္ဖႀကီးရဲ႕ၾကက္ဖႀကီးရဲ႕    ထုံးကိုထုံးကိုထုံးကိုထုံးကို    ႏွလုံးမူပါလားဗ်ာ။ႏွလုံးမူပါလားဗ်ာ။ႏွလုံးမူပါလားဗ်ာ။ႏွလုံးမူပါလားဗ်ာ။    ဒီၾကက္ဖႀကီးဟာဒီၾကက္ဖႀကီးဟာဒီၾကက္ဖႀကီးဟာဒီၾကက္ဖႀကီးဟာ    ၾကက္မေတြကုိၾကက္မေတြကုိၾကက္မေတြကုိၾကက္မေတြကုိ    

ေအာက္က်ဳိ႕ၿပီးေအာက္က်ဳိ႕ၿပီးေအာက္က်ဳိ႕ၿပီးေအာက္က်ဳိ႕ၿပီး    ခ်စ္ပါႀကိဳက္ပါလို႔ခ်စ္ပါႀကိဳက္ပါလို႔ခ်စ္ပါႀကိဳက္ပါလို႔ခ်စ္ပါႀကိဳက္ပါလို႔    ေျပာေနတာေျပာေနတာေျပာေနတာေျပာေနတာ    ေတြ႔ဖူးလုိ႔လားေတြ႔ဖူးလုိ႔လားေတြ႔ဖူးလုိ႔လားေတြ႔ဖူးလုိ႔လား... ... ... ... သူအလိုရိွတာနဲ႔သူအလိုရိွတာနဲ႔သူအလိုရိွတာနဲ႔သူအလိုရိွတာနဲ႔    ''''ကေတာ့ကေတာ့ကေတာ့ကေတာ့' ' ' ' လိုက္တာပဲလိုက္တာပဲလိုက္တာပဲလိုက္တာပဲ    မဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လား... ... ... ... 

အခုလည္းအခုလည္းအခုလည္းအခုလည္း    ဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာ    ကုိယ္ေတာ္ကကုိယ္ေတာ္ကကုိယ္ေတာ္ကကုိယ္ေတာ္က    ဘာမွေခ်ာ့ေန၊ဘာမွေခ်ာ့ေန၊ဘာမွေခ်ာ့ေန၊ဘာမွေခ်ာ့ေန၊    ေမာ့ေန၊ေမာ့ေန၊ေမာ့ေန၊ေမာ့ေန၊    ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး။ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး။ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး။ေစာင့္ေနစရာမလိုဘူး။    ဒီေမာင္လည္းဒီေမာင္လည္းဒီေမာင္လည္းဒီေမာင္လည္း    ၾကက္ဖႀကီးလုိပဲၾကက္ဖႀကီးလုိပဲၾကက္ဖႀကီးလုိပဲၾကက္ဖႀကီးလုိပဲ    

က်င့္သုံးလိုက္႐ုံပဲက်င့္သုံးလိုက္႐ုံပဲက်င့္သုံးလိုက္႐ုံပဲက်င့္သုံးလိုက္႐ုံပဲ'' '' '' '' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

    ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕    အႀကံေပးစကားကုိလည္းအႀကံေပးစကားကုိလည္းအႀကံေပးစကားကုိလည္းအႀကံေပးစကားကုိလည္း    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး............    

    ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ဒီေကာင္မေလးကကုိဒီေကာင္မေလးကကုိဒီေကာင္မေလးကကုိဒီေကာင္မေလးကကုိ    လိုပါတယ္။လိုပါတယ္။လိုပါတယ္။လိုပါတယ္။    လင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယားလင္နဲ႔မယား    ဒီေလာက္ေတာင္ဒီေလာက္ေတာင္ဒီေလာက္ေတာင္ဒီေလာက္ေတာင္    ရင္းႏီွးေနၿပီပဲဟာရင္းႏီွးေနၿပီပဲဟာရင္းႏီွးေနၿပီပဲဟာရင္းႏီွးေနၿပီပဲဟာ... ... ... ... သမီးရည္းစားသမီးရည္းစားသမီးရည္းစားသမီးရည္းစား    

ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    အခ်စ္ကုန္အခ်စ္ကုန္အခ်စ္ကုန္အခ်စ္ကုန္... ... ... ... လင္မယားဘဝမွာလင္မယားဘဝမွာလင္မယားဘဝမွာလင္မယားဘဝမွာ    အရွက္ကုန္ဆိုသလိုေပါ့အရွက္ကုန္ဆိုသလိုေပါ့အရွက္ကုန္ဆိုသလိုေပါ့အရွက္ကုန္ဆိုသလိုေပါ့... ... ... ... အခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္း    ကုိယ့္ခံစားခ်က္ကုိယ့္ခံစားခ်က္ကုိယ့္ခံစားခ်က္ကုိယ့္ခံစားခ်က္    လိုလားခ်က္ကုိလိုလားခ်က္ကုိလိုလားခ်က္ကုိလိုလားခ်က္ကုိ    

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    ေျပာျပၿပီးေျပာျပၿပီးေျပာျပၿပီးေျပာျပၿပီး    ညႇိႏႈိင္းယူေပါ့။ညႇိႏႈိင္းယူေပါ့။ညႇိႏႈိင္းယူေပါ့။ညႇိႏႈိင္းယူေပါ့။    ဒီလိုပြင့္လင္းမႈရိွရင္ဒီလိုပြင့္လင္းမႈရိွရင္ဒီလိုပြင့္လင္းမႈရိွရင္ဒီလိုပြင့္လင္းမႈရိွရင္    ဒီျပႆနာကဒီျပႆနာကဒီျပႆနာကဒီျပႆနာက    ေျပလည္သြားမွာပါေျပလည္သြားမွာပါေျပလည္သြားမွာပါေျပလည္သြားမွာပါ'' '' '' '' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... စာဖတ္သူတို႔ေရာစာဖတ္သူတို႔ေရာစာဖတ္သူတို႔ေရာစာဖတ္သူတို႔ေရာ... ... ... ... ဤျပႆနာႏွင့္ဤျပႆနာႏွင့္ဤျပႆနာႏွင့္ဤျပႆနာႏွင့္    စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍စပ္လ်ဥ္း၍    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္    နည္းလမ္းကုိနည္းလမ္းကုိနည္းလမ္းကုိနည္းလမ္းကုိ    

ဝိုင္းစဥ္းစားေပးၾကပါဦးေဝိုင္းစဥ္းစားေပးၾကပါဦးေဝိုင္းစဥ္းစားေပးၾကပါဦးေဝိုင္းစဥ္းစားေပးၾကပါဦးေနာ္နာ္နာ္နာ္............။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၅၅၅၅၅၅၅၅))))))))        

အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့အိစက္ညက္ေညာတဲ့        ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္        

        

        

        

    ''''''''ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္'' '' '' '' သည့္ျပႆနာကေေတာ့သည့္ျပႆနာကေေတာ့သည့္ျပႆနာကေေတာ့သည့္ျပႆနာကေေတာ့    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိ    ေကာင္းေကာင္းႀကီးေကာင္းေကာင္းႀကီးေကာင္းေကာင္းႀကီးေကာင္းေကာင္းႀကီး    အလုပ္ေပးလုိက္ၿပီအလုပ္ေပးလုိက္ၿပီအလုပ္ေပးလုိက္ၿပီအလုပ္ေပးလုိက္ၿပီ    

ျဖစ္ေတာ့သည္။ျဖစ္ေတာ့သည္။ျဖစ္ေတာ့သည္။ျဖစ္ေတာ့သည္။    အိမ္ေထာင္ရွင္အိမ္ေထာင္ရွင္အိမ္ေထာင္ရွင္အိမ္ေထာင္ရွင္    အမ်ဳိးသမီးအမ်ဳိးသမီးအမ်ဳိးသမီးအမ်ဳိးသမီး... ... ... ... သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္... ... ... ... ဇနီးမယားဇနီးမယားဇနီးမယားဇနီးမယား... ... ... ... သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္............    အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္၏ဘဝအိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္၏ဘဝအိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္၏ဘဝအိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္၏ဘဝ    

အဓိပၸာယ္ကအဓိပၸာယ္ကအဓိပၸာယ္ကအဓိပၸာယ္က    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း... ... ... ... သူမ၏တာဝန္ဝတၱရားေတြကေရာသူမ၏တာဝန္ဝတၱရားေတြကေရာသူမ၏တာဝန္ဝတၱရားေတြကေရာသူမ၏တာဝန္ဝတၱရားေတြကေရာ    အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။    သဂၤဇာဆရာေတာ္၏သဂၤဇာဆရာေတာ္၏သဂၤဇာဆရာေတာ္၏သဂၤဇာဆရာေတာ္၏    မယားဝတၱရားမယားဝတၱရားမယားဝတၱရားမယားဝတၱရား    

ငါးပါးတည္းဟူေသာငါးပါးတည္းဟူေသာငါးပါးတည္းဟူေသာငါးပါးတည္းဟူေသာ    ေဆာင္ပုဒ္ကေလးကေဆာင္ပုဒ္ကေလးကေဆာင္ပုဒ္ကေလးကေဆာင္ပုဒ္ကေလးက    သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔    ေရာက္လာေလ၏ေရာက္လာေလ၏ေရာက္လာေလ၏ေရာက္လာေလ၏............။။။။    

    ''''''''အိမ္တြင္းမႈလုပ္အိမ္တြင္းမႈလုပ္အိမ္တြင္းမႈလုပ္အိမ္တြင္းမႈလုပ္... ... ... ... သိမ္းထုပ္ေသခ်ာသိမ္းထုပ္ေသခ်ာသိမ္းထုပ္ေသခ်ာသိမ္းထုပ္ေသခ်ာ... ... ... ... မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္မိစာၦၾကဥ္ေရွာင္............    ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ... ... ... ... ပ်င္းရိမမူပ်င္းရိမမူပ်င္းရိမမူပ်င္းရိမမူ...... .. .. .. ဝတ္ငါးဆူဝတ္ငါးဆူဝတ္ငါးဆူဝတ္ငါးဆူ... ... ... ... 

အိမ္သူက်င့္အပ္စြာအိမ္သူက်င့္အပ္စြာအိမ္သူက်င့္အပ္စြာအိမ္သူက်င့္အပ္စြာ'' '' '' '' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

    မယားတစ္ေယာက္၏ဝတၱရားေတြထဲကမယားတစ္ေယာက္၏ဝတၱရားေတြထဲကမယားတစ္ေယာက္၏ဝတၱရားေတြထဲကမယားတစ္ေယာက္၏ဝတၱရားေတြထဲက    ကာမပုိင္လင္ေယာက္်ား၏ကာမပုိင္လင္ေယာက္်ား၏ကာမပုိင္လင္ေယာက္်ား၏ကာမပုိင္လင္ေယာက္်ား၏    ဆႏၵအလိုကုိဆႏၵအလိုကုိဆႏၵအလိုကုိဆႏၵအလိုကုိ    ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္    

ဝတၱရားေရာပါသည္တ့ဲ။ဝတၱရားေရာပါသည္တ့ဲ။ဝတၱရားေရာပါသည္တ့ဲ။ဝတၱရားေရာပါသည္တ့ဲ။    မည္သို႔ရိွေစမည္သို႔ရိွေစမည္သို႔ရိွေစမည္သို႔ရိွေစ... ... ... ... လင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယား... ... ... ... ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔    အၾကားတြင္ေတာ့အၾကားတြင္ေတာ့အၾကားတြင္ေတာ့အၾကားတြင္ေတာ့    ဤကိစၥကဤကိစၥကဤကိစၥကဤကိစၥက    မပါလွ်င္မၿပီးမပါလွ်င္မၿပီးမပါလွ်င္မၿပီးမပါလွ်င္မၿပီး... ... ... ... 
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အေရးႀကီးလွသည္သာတည္းအေရးႀကီးလွသည္သာတည္းအေရးႀကီးလွသည္သာတည္းအေရးႀကီးလွသည္သာတည္း... ... ... ... ယခုပဲၾကည့္ေယခုပဲၾကည့္ေယခုပဲၾကည့္ေယခုပဲၾကည့္ေလလလလ... ... ... ... သူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလး    ေဖြးေဖြးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတြင္ေဖြးေဖြးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတြင္ေဖြးေဖြးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတြင္ေဖြးေဖြးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွတြင္    အိမ္ေထာင္က်ၿပီးအိမ္ေထာင္က်ၿပီးအိမ္ေထာင္က်ၿပီးအိမ္ေထာင္က်ၿပီး    

သမီးေလးတစ္ေယာက္ရခ့ဲၿပီးသမီးေလးတစ္ေယာက္ရခ့ဲၿပီးသမီးေလးတစ္ေယာက္ရခ့ဲၿပီးသမီးေလးတစ္ေယာက္ရခ့ဲၿပီး    ယခုယခုယခုယခု    သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး    အသက္ငါးလေလာက္အ႐ြယ္တြင္အသက္ငါးလေလာက္အ႐ြယ္တြင္အသက္ငါးလေလာက္အ႐ြယ္တြင္အသက္ငါးလေလာက္အ႐ြယ္တြင္    သူတုိ႔၏ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွသူတုိ႔၏ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွသူတုိ႔၏ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွသူတုိ႔၏ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ    

အခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုအခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုအခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုအခ်စ္ျပႆနာတစ္ခု    ေပၚထြန္းလာခ့ဲျခင္းေပၚထြန္းလာခ့ဲျခင္းေပၚထြန္းလာခ့ဲျခင္းေပၚထြန္းလာခ့ဲျခင္း    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    ယခုျပႆနာတြင္ယခုျပႆနာတြင္ယခုျပႆနာတြင္ယခုျပႆနာတြင္    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္    ခ်စ္ၾကဖုိ႔ကိစၥမွာခ်စ္ၾကဖုိ႔ကိစၥမွာခ်စ္ၾကဖုိ႔ကိစၥမွာခ်စ္ၾကဖုိ႔ကိစၥမွာ    လုံးဝစာမလုံးဝစာမလုံးဝစာမလုံးဝစာမလိပ္လိပ္လိပ္လိပ္    စိတ္မလာစိတ္မလာစိတ္မလာစိတ္မလာ............    ေယာက္်ားႏွင့္ေယာက္်ားႏွင့္ေယာက္်ားႏွင့္ေယာက္်ားႏွင့္    ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍ေဝါင္ေဝါင္ေရွး၍    

ေဝးေဝးေရွာင္ကာေဝးေဝးေရွာင္ကာေဝးေဝးေရွာင္ကာေဝးေဝးေရွာင္ကာ    ေနခ်င္သည္။ေနခ်င္သည္။ေနခ်င္သည္။ေနခ်င္သည္။    ေက်ာ္စြာဆိုေသာေက်ာ္စြာဆိုေသာေက်ာ္စြာဆိုေသာေက်ာ္စြာဆိုေသာ    ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက်ေတာ့လည္းကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက်ေတာ့လည္းကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက်ေတာ့လည္းကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက်ေတာ့လည္း    သနားစရာ။သနားစရာ။သနားစရာ။သနားစရာ။    သူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာ    ဇနီးသည္ဇနီးသည္ဇနီးသည္ဇနီးသည္    

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးေမြးကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးေမြးကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးေမြးကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးေမြး... ... ... ... ယခုယခုယခုယခု    ကေလးငါးလအ႐ြယ္ေရာက္သည္ထိကေလးငါးလအ႐ြယ္ေရာက္သည္ထိကေလးငါးလအ႐ြယ္ေရာက္သည္ထိကေလးငါးလအ႐ြယ္ေရာက္သည္ထိ    ဇနီးမယားအနီးသုိ႔ဇနီးမယားအနီးသုိ႔ဇနီးမယားအနီးသုိ႔ဇနီးမယားအနီးသုိ႔... ... ... ... ကပ္ခြင့္မရရွာေသးသည္မို႔ကပ္ခြင့္မရရွာေသးသည္မို႔ကပ္ခြင့္မရရွာေသးသည္မို႔ကပ္ခြင့္မရရွာေသးသည္မို႔    

သူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာသူ႔ခမ်ာ    ကပ္ခ်င္ရွာေပလိမ့္ကပ္ခ်င္ရွာေပလိမ့္ကပ္ခ်င္ရွာေပလိမ့္ကပ္ခ်င္ရွာေပလိမ့္မည္မည္မည္မည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ထိုအေၾကာင္းေလးကုိထိုအေၾကာင္းေလးကုိထိုအေၾကာင္းေလးကုိထိုအေၾကာင္းေလးကုိ    စဥ္းစားေနစဥ္မွာပင္စဥ္းစားေနစဥ္မွာပင္စဥ္းစားေနစဥ္မွာပင္စဥ္းစားေနစဥ္မွာပင္    သူ႔နားထဲသုိ႔သူ႔နားထဲသုိ႔သူ႔နားထဲသုိ႔သူ႔နားထဲသုိ႔    နာမည္ေက်ာ္နာမည္ေက်ာ္နာမည္ေက်ာ္နာမည္ေက်ာ္    ေခတ္ေဟာင္းေတးတစ္ပုဒ္တြင္ပါေသာေခတ္ေဟာင္းေတးတစ္ပုဒ္တြင္ပါေသာေခတ္ေဟာင္းေတးတစ္ပုဒ္တြင္ပါေသာေခတ္ေဟာင္းေတးတစ္ပုဒ္တြင္ပါေသာ    

ေတးစာသားေလးတစ္ပိုဒ္ကေတးစာသားေလးတစ္ပိုဒ္ကေတးစာသားေလးတစ္ပိုဒ္ကေတးစာသားေလးတစ္ပိုဒ္က    ညက္ညက္ေညာေညာညက္ညက္ေညာေညာညက္ညက္ေညာေညာညက္ညက္ေညာေညာ    သာယာၿငိမ့္ေညာင္းစြာသာယာၿငိမ့္ေညာင္းစြာသာယာၿငိမ့္ေညာင္းစြာသာယာၿငိမ့္ေညာင္းစြာ    ဝင္ေရာက္လာေလသည္ဝင္ေရာက္လာေလသည္ဝင္ေရာက္လာေလသည္ဝင္ေရာက္လာေလသည္............။။။။    

    ''''''''အိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲအိစက္ညက္ေညာတ့ဲ    ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္ဖဲေမြ႔ရာေပၚဝယ္... ... ... ... ခ်စ္တလင္းေပၚမယ္ခ်စ္တလင္းေပၚမယ္ခ်စ္တလင္းေပၚမယ္ခ်စ္တလင္းေပၚမယ္... ... ... ... ခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကတူေခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကတူေခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကတူေခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကတူေမာင္မယ္မာင္မယ္မာင္မယ္မာင္မယ္'' '' '' '' တ့ဲတ့ဲတ့ဲတ့ဲ... ... ... ... 

ဘယ္ေလာက္လွပသည့္ဘယ္ေလာက္လွပသည့္ဘယ္ေလာက္လွပသည့္ဘယ္ေလာက္လွပသည့္    စာသားေလးပါလဲစာသားေလးပါလဲစာသားေလးပါလဲစာသားေလးပါလဲ............။။။။    ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေကာင္းသည့္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေကာင္းသည့္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေကာင္းသည့္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေကာင္းသည့္    ဇနီးေမာင္ႏံွဇနီးေမာင္ႏံွဇနီးေမာင္ႏံွဇနီးေမာင္ႏံွ    

ေမာင္မယ္စုံတြဲ၏ေမာင္မယ္စုံတြဲ၏ေမာင္မယ္စုံတြဲ၏ေမာင္မယ္စုံတြဲ၏    ခ်စ္ကိစၥပါလဲခ်စ္ကိစၥပါလဲခ်စ္ကိစၥပါလဲခ်စ္ကိစၥပါလဲ............။။။။    

    သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္... ... ... ... အခါခပ္သိမ္းအခါခပ္သိမ္းအခါခပ္သိမ္းအခါခပ္သိမ္း    ဤက့ဲသို႔ဤက့ဲသို႔ဤက့ဲသို႔ဤက့ဲသို႔    သာယာေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္    အဆင္ေျပေနသည္ဟုအဆင္ေျပေနသည္ဟုအဆင္ေျပေနသည္ဟုအဆင္ေျပေနသည္ဟု    သင္ထင္လွ်င္ေတာ့သင္ထင္လွ်င္ေတာ့သင္ထင္လွ်င္ေတာ့သင္ထင္လွ်င္ေတာ့    

အမွားႀကီးမွားလိမ့္မည္သာတည္း။အမွားႀကီးမွားလိမ့္မည္သာတည္း။အမွားႀကီးမွားလိမ့္မည္သာတည္း။အမွားႀကီးမွားလိမ့္မည္သာတည္း။    အခ်ဳိ႕ေသာအခ်ဳိ႕ေသာအခ်ဳိ႕ေသာအခ်ဳိ႕ေသာ    သနားသနားသနားသနားစာနာခ်င္စဖြယ္စာနာခ်င္စဖြယ္စာနာခ်င္စဖြယ္စာနာခ်င္စဖြယ္    အိမ္ရွင္မတို႔၏အိမ္ရွင္မတို႔၏အိမ္ရွင္မတို႔၏အိမ္ရွင္မတို႔၏    ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ    ေဘးကေဘးကေဘးကေဘးက    

ၾကည့္သူေတြအတြက္ၾကည့္သူေတြအတြက္ၾကည့္သူေတြအတြက္ၾကည့္သူေတြအတြက္    ရယ္ခ်င္စရာရယ္ခ်င္စရာရယ္ခ်င္စရာရယ္ခ်င္စရာ    ((((တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    သူတုိ႔အတြက္သူတုိ႔အတြက္သူတုိ႔အတြက္သူတုိ႔အတြက္    စိတ္ညစ္စရာစိတ္ညစ္စရာစိတ္ညစ္စရာစိတ္ညစ္စရာ))))အျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားကအျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားကအျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားကအျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားက    

သူ႔အာ႐ုံထဲသူ႔အာ႐ုံထဲသူ႔အာ႐ုံထဲသူ႔အာ႐ုံထဲ    အစီအရီအစီအရီအစီအရီအစီအရီ    ဝင္လာၾကေလသည္။ဝင္လာၾကေလသည္။ဝင္လာၾကေလသည္။ဝင္လာၾကေလသည္။    

    သူတုိ႔ရပ္ကြက္ထဲကသူတုိ႔ရပ္ကြက္ထဲကသူတုိ႔ရပ္ကြက္ထဲကသူတုိ႔ရပ္ကြက္ထဲက    အဘိုးႀကီးအဘိုးႀကီးအဘိုးႀကီးအဘိုးႀကီး    အဘြားႀကီးအဘြားႀကီးအဘြားႀကီးအဘြားႀကီး    ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးအေၾကာင္းဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးအေၾကာင္းဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးအေၾကာင္းဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးအေၾကာင္း    ၾကားဖူး၏။ၾကားဖူး၏။ၾကားဖူး၏။ၾကားဖူး၏။    အဘိုးႀကီးအဘိုးႀကီးအဘိုးႀကီးအဘိုးႀကီးကကကက    

ညအိပ္ရာဝင္ၾကဖုိ႔ေခၚလွ်င္ညအိပ္ရာဝင္ၾကဖုိ႔ေခၚလွ်င္ညအိပ္ရာဝင္ၾကဖုိ႔ေခၚလွ်င္ညအိပ္ရာဝင္ၾကဖုိ႔ေခၚလွ်င္    အဘြားႀကီးကအဘြားႀကီးကအဘြားႀကီးကအဘြားႀကီးက    အခ်ိန္ကုိက္အခ်ိန္ကုိက္အခ်ိန္ကုိက္အခ်ိန္ကုိက္    ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္    တရားမွတ္တရားမွတ္တရားမွတ္တရားမွတ္... ... ... ... ပုတီးစိပ္ျခင္းအမႈကုိပုတီးစိပ္ျခင္းအမႈကုိပုတီးစိပ္ျခင္းအမႈကုိပုတီးစိပ္ျခင္းအမႈကုိ    ျပဳၿပီျပဳၿပီျပဳၿပီျပဳၿပီ... ... ... ... 

((((တိုက္ဆိုင္သည္လားတိုက္ဆိုင္သည္လားတိုက္ဆိုင္သည္လားတိုက္ဆိုင္သည္လား    တမင္လားမသိတမင္လားမသိတမင္လားမသိတမင္လားမသိ) ) ) ) သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    အဓိဌာန္ပုတီးကအဓိဌာန္ပုတီးကအဓိဌာန္ပုတီးကအဓိဌာန္ပုတီးက    အနည္းဆုံးအနည္းဆုံးအနည္းဆုံးအနည္းဆုံး    ၂၂၂၂    နာရီနာရီနာရီနာရီ    ၃၃၃၃    နာရီေလာက္နာရီေလာက္နာရီေလာက္နာရီေလာက္    ၾကာျမင့္သည္မို႔ၾကာျမင့္သည္မို႔ၾကာျမင့္သည္မို႔ၾကာျမင့္သည္မို႔    

မေစာင့္ႏိုင္ေသာမေစာင့္ႏိုင္ေသာမေစာင့္ႏိုင္ေသာမေစာင့္ႏိုင္ေသာ    ကုိေ႐ႊေခ်ာတစ္ေယာက္ကုိေ႐ႊေခ်ာတစ္ေယာက္ကုိေ႐ႊေခ်ာတစ္ေယာက္ကုိေ႐ႊေခ်ာတစ္ေယာက္... ... ... ... တေခါေခါႏွင့္တေခါေခါႏွင့္တေခါေခါႏွင့္တေခါေခါႏွင့္    ေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္း    အိပ္ေမာက်သြားေတာ့သတည္းေပါ့။အိပ္ေမာက်သြားေတာ့သတည္းေပါ့။အိပ္ေမာက်သြားေတာ့သတည္းေပါ့။အိပ္ေမာက်သြားေတာ့သတည္းေပါ့။    

    ေနာက္စုံတြဲတစ္တြဲက်ေတာ့ေနာက္စုံတြဲတစ္တြဲက်ေတာ့ေနာက္စုံတြဲတစ္တြဲက်ေတာ့ေနာက္စုံတြဲတစ္တြဲက်ေတာ့    ပုိစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း၏။ပုိစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း၏။ပုိစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း၏။ပုိစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း၏။    ဤအဘြားႀကီးကေတာ့ဤအဘြားႀကီးကေတာ့ဤအဘြားႀကီးကေတာ့ဤအဘြားႀကီးကေတာ့    ပုိ၍ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။ပုိ၍ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။ပုိ၍ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။ပုိ၍ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။    

သူမကေတာ့သူမကေတာ့သူမကေတာ့သူမကေတာ့    ဘုရားစင္ေရွ႕မသြား။ဘုရားစင္ေရွ႕မသြား။ဘုရားစင္ေရွ႕မသြား။ဘုရားစင္ေရွ႕မသြား။    သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    ေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲ    ပုိက္ဆံတစ္ထပ္ကုိပုိက္ဆံတစ္ထပ္ကုိပုိက္ဆံတစ္ထပ္ကုိပုိက္ဆံတစ္ထပ္ကုိ    အၿမဲလိပ္၍အၿမဲလိပ္၍အၿမဲလိပ္၍အၿမဲလိပ္၍    ထည့္ထား၏။ထည့္ထား၏။ထည့္ထား၏။ထည့္ထား၏။    

အဘုိးႀကီးကအဘုိးႀကီးကအဘုိးႀကီးကအဘုိးႀကီးက    သူ႔အနီးသုိ႔သူ႔အနီးသုိ႔သူ႔အနီးသုိ႔သူ႔အနီးသုိ႔    ကပ္ၿပီးကဲဖို႔ကပ္ၿပီးကဲဖို႔ကပ္ၿပီးကဲဖို႔ကပ္ၿပီးကဲဖို႔    ႀကံ႐ြယ္သည္ႏွင့္ႀကံ႐ြယ္သည္ႏွင့္ႀကံ႐ြယ္သည္ႏွင့္ႀကံ႐ြယ္သည္ႏွင့္    ခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလး    သူ႔ေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲကသူ႔ေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲကသူ႔ေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲကသူ႔ေခၽြးခံအကႌ်အိတ္ကပ္ထဲက    ပုိက္ဆံအလိပ္လိုက္ကုိပုိက္ဆံအလိပ္လိုက္ကုိပုိက္ဆံအလိပ္လိုက္ကုိပုိက္ဆံအလိပ္လိုက္ကုိ    

အျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံး    ကမ္းေပးလိုက္ကာကမ္းေပးလိုက္ကာကမ္းေပးလိုက္ကာကမ္းေပးလိုက္ကာ... ''... ''... ''... ''ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာေရကုိယ္ေတာ္ေခ်ာေရကုိယ္ေတာ္ေခ်ာေရကုိယ္ေတာ္ေခ်ာေရ............    ေဟာဒီပုိက္ဆံယူၿပီးေဟာဒီပုိက္ဆံယူၿပီးေဟာဒီပုိက္ဆံယူၿပီးေဟာဒီပုိက္ဆံယူၿပီး... ... ... ... သြားခ်င္တ့ဲသြားခ်င္တ့ဲသြားခ်င္တ့ဲသြားခ်င္တ့ဲ    ကာရာအိုေကဆိုင္ကာရာအိုေကဆိုင္ကာရာအိုေကဆိုင္ကာရာအိုေကဆိုင္    

အႏိွပ္ခန္းအႏိွပ္ခန္းအႏိွပ္ခန္းအႏိွပ္ခန္း    ႀကိဳက္ရာေနရာကုိႀကိဳက္ရာေနရာကုိႀကိဳက္ရာေနရာကုိႀကိဳက္ရာေနရာကုိ    အျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံး    ဂုိးေပေတာ့၊ဂုိးေပေတာ့၊ဂုိးေပေတာ့၊ဂုိးေပေတာ့၊    လုံးဝအျပလုံးဝအျပလုံးဝအျပလုံးဝအျပစ္မယူစ္မယူစ္မယူစ္မယူ    ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖ  ဴ   ခြင့္လႊတ္ပါ၏ခြင့္လႊတ္ပါ၏ခြင့္လႊတ္ပါ၏ခြင့္လႊတ္ပါ၏'' '' '' '' ဆိုၿပီးဆိုၿပီးဆိုၿပီးဆိုၿပီး    အဘိုးႀကီးကုိအဘိုးႀကီးကုိအဘိုးႀကီးကုိအဘိုးႀကီးကုိ    

ေရငတ္တုန္းေရငတ္တုန္းေရငတ္တုန္းေရငတ္တုန္း    ေရတြင္းထဲေရတြင္းထဲေရတြင္းထဲေရတြင္းထဲ    ခုန္ခ်ခိုင္းလိုက္ေတာ့သတ့ဲ။ခုန္ခ်ခိုင္းလိုက္ေတာ့သတ့ဲ။ခုန္ခ်ခိုင္းလိုက္ေတာ့သတ့ဲ။ခုန္ခ်ခိုင္းလိုက္ေတာ့သတ့ဲ။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတ့ဲဘယ္ေလာက္ေကာင္းတ့ဲဘယ္ေလာက္ေကာင္းတ့ဲဘယ္ေလာက္ေကာင္းတ့ဲ    ဇာတ္လမ္းေလးလဲ။ဇာတ္လမ္းေလးလဲ။ဇာတ္လမ္းေလးလဲ။ဇာတ္လမ္းေလးလဲ။    

    ေနာက္စုံတြဲေနာက္စုံတြဲေနာက္စုံတြဲေနာက္စုံတြဲ    တစ္တြဲက်ေတာ့တစ္တြဲက်ေတာ့တစ္တြဲက်ေတာ့တစ္တြဲက်ေတာ့    ပုိလိ႔ုပင္ပုိလိ႔ုပင္ပုိလိ႔ုပင္ပုိလိ႔ုပင္    ရယ္စရာရယ္စရာရယ္စရာရယ္စရာ    ေကာင္းေသးသည္။ေကာင္းေသးသည္။ေကာင္းေသးသည္။ေကာင္းေသးသည္။    အဘိုးႀကီးကအဘိုးႀကီးကအဘိုးႀကီးကအဘိုးႀကီးက    ရပ္ေဝးတြင္ရပ္ေဝးတြင္ရပ္ေဝးတြင္ရပ္ေဝးတြင္    တစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္း    

အလုပ္သြားလုပ္သည္။အလုပ္သြားလုပ္သည္။အလုပ္သြားလုပ္သည္။အလုပ္သြားလုပ္သည္။    တစ္လမွာေတာ့တစ္လမွာေတာ့တစ္လမွာေတာ့တစ္လမွာေတာ့    တစ္ခါေလာက္တစ္ခါေလာက္တစ္ခါေလာက္တစ္ခါေလာက္    အိမ္ျပန္လာခြင့္ရသူ။အိမ္ျပန္လာခြင့္ရသူ။အိမ္ျပန္လာခြင့္ရသူ။အိမ္ျပန္လာခြင့္ရသူ။    ဇနီးသည္ဇနီးသည္ဇနီးသည္ဇနီးသည္    အဘြားႀကီးကအဘြားႀကီးကအဘြားႀကီးကအဘြားႀကီးက    အဘိုးႀကီးမရိွလွ်င္ေတာ့အဘိုးႀကီးမရိွလွ်င္ေတာ့အဘိုးႀကီးမရိွလွ်င္ေတာ့အဘိုးႀကီးမရိွလွ်င္ေတာ့    

သူမတို႔အိပ္ခန္းမွာသူမတို႔အိပ္ခန္းမွာသူမတို႔အိပ္ခန္းမွာသူမတို႔အိပ္ခန္းမွာ    တစ္ေယာက္တည္းအိပ္သည္။တစ္ေယာက္တည္းအိပ္သည္။တစ္ေယာက္တည္းအိပ္သည္။တစ္ေယာက္တည္းအိပ္သည္။    အဘိုးႀကီးျပန္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အဘိုးႀကီးျပန္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အဘိုးႀကီးျပန္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အဘိုးႀကီးျပန္ေရာက္လာသည္ႏွင့္    အ့ဲသည္ညမွာအ့ဲသည္ညမွာအ့ဲသည္ညမွာအ့ဲသည္ညမွာ    သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္၏သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္၏သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္၏သူ႔သမီးႏွစ္ေယာက္၏    

အပ်ဳိခန္းထဲအပ်ဳိခန္းထဲအပ်ဳိခန္းထဲအပ်ဳိခန္းထဲ    သမီးႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္သမီးႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္သမီးႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္သမီးႏွစ္ေယာက္ၾကားတြင္    သြားပုန္း၍သြားပုန္း၍သြားပုန္း၍သြားပုန္း၍    အိပ္ေတာ့သတ့ဲ။အိပ္ေတာ့သတ့ဲ။အိပ္ေတာ့သတ့ဲ။အိပ္ေတာ့သတ့ဲ။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    သင္သာသင္သာသင္သာသင္သာ    အဲအဲအဲအဲဒီအဘိုးႀကီးေနရာတြင္ဆိုပါကဒီအဘိုးႀကီးေနရာတြင္ဆိုပါကဒီအဘိုးႀကီးေနရာတြင္ဆိုပါကဒီအဘိုးႀကီးေနရာတြင္ဆိုပါက    

ဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိ    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    ေျဖရွင္းမည္နည္း။ေျဖရွင္းမည္နည္း။ေျဖရွင္းမည္နည္း။ေျဖရွင္းမည္နည္း။    စဥ္းစားေတြးေတာစဥ္းစားေတြးေတာစဥ္းစားေတြးေတာစဥ္းစားေတြးေတာ    အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။အေျဖရွာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။    
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    ဤအျဖစ္ေလးေတြကဤအျဖစ္ေလးေတြကဤအျဖစ္ေလးေတြကဤအျဖစ္ေလးေတြက    သူၾကားဖူးခ့ဲသမွ်ေသာသူၾကားဖူးခ့ဲသမွ်ေသာသူၾကားဖူးခ့ဲသမွ်ေသာသူၾကားဖူးခ့ဲသမွ်ေသာ    ရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါး    ၾကားေတာင့္ၾကားခဲၾကားေတာင့္ၾကားခဲၾကားေတာင့္ၾကားခဲၾကားေတာင့္ၾကားခဲ    အျဖစ္ကေလးမ်ားသာ။အျဖစ္ကေလးမ်ားသာ။အျဖစ္ကေလးမ်ားသာ။အျဖစ္ကေလးမ်ားသာ။    လူမသိလူမသိလူမသိလူမသိ    

သူမသိသူမသိသူမသိသူမသိ    ျပႆနာေတြမ်ဳိးစုံျပႆနာေတြမ်ဳိးစုံျပႆနာေတြမ်ဳိးစုံျပႆနာေတြမ်ဳိးစုံ    တက္ေနၾကေသာတက္ေနၾကေသာတက္ေနၾကေသာတက္ေနၾကေသာ    ဇနီးေမာင္ႏံွေတြဇနီးေမာင္ႏံွေတြဇနီးေမာင္ႏံွေတြဇနီးေမာင္ႏံွေတြ    မည္မွ်ရိွမည္မွ်ရိွမည္မွ်ရိွမည္မွ်ရိွလိုက္မည္နည္း။လိုက္မည္နည္း။လိုက္မည္နည္း။လိုက္မည္နည္း။    ဤလိင္ကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ဤလိင္ကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ဤလိင္ကိစၥမ်ဳိးႏွင့္ဤလိင္ကိစၥမ်ဳိးႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    

လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ပြင့္လင္း    ရဲတင္းလွေသာရဲတင္းလွေသာရဲတင္းလွေသာရဲတင္းလွေသာ    အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့    ဤျပႆနာမ်ဳိးကုိဤျပႆနာမ်ဳိးကုိဤျပႆနာမ်ဳိးကုိဤျပႆနာမ်ဳိးကုိ    လူသိမခံ၊လူသိမခံ၊လူသိမခံ၊လူသိမခံ၊    ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္ဖုံးဖိႀကိတ္မိွတ္    

မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။မ်ဳိသိပ္ေနစရာမလို။    ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍    ကၽြမ္းက်င္သည့္ကၽြမ္းက်င္သည့္ကၽြမ္းက်င္သည့္ကၽြမ္းက်င္သည့္    ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္    လိုအပ္သလိုလိုအပ္သလိုလိုအပ္သလိုလိုအပ္သလို    ျပသတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ျပသတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ျပသတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ျပသတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍    

မွန္ကန္မွန္ကန္မွန္ကန္မွန္ကန္ထိေရာက္စြာထိေရာက္စြာထိေရာက္စြာထိေရာက္စြာ    ေဆးကုသႏိုင္ၾကသည္။ေဆးကုသႏိုင္ၾကသည္။ေဆးကုသႏိုင္ၾကသည္။ေဆးကုသႏိုင္ၾကသည္။    

    သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔    ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ေရာႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ေရာႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ေရာႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ေရာ    မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။    ဘာသာေရးဘာသာေရးဘာသာေရးဘာသာေရး    အဆုံးအမမ်ားေၾကာင့္ေရာအဆုံးအမမ်ားေၾကာင့္ေရာအဆုံးအမမ်ားေၾကာင့္ေရာအဆုံးအမမ်ားေၾကာင့္ေရာ    

အစဥ္အလာအစဥ္အလာအစဥ္အလာအစဥ္အလာ    ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရေရာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရေရာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရေရာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရေရာ    ဤလိင္ကိစၥႏွင့္ဤလိင္ကိစၥႏွင့္ဤလိင္ကိစၥႏွင့္ဤလိင္ကိစၥႏွင့္    ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္    ကိစၥမ်ားဟူသည္ကိစၥမ်ားဟူသည္ကိစၥမ်ားဟူသည္ကိစၥမ်ားဟူသည္    ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊ရွက္စရာ၊    

ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊ေၾကာက္စရာ၊    ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊ညစ္ညမ္းသည့္အရာ၊    ယုတ္ည့ံယုတ္ည့ံယုတ္ည့ံယုတ္ည့ံသည့္အရာ၊သည့္အရာ၊သည့္အရာ၊သည့္အရာ၊    ဖြင့္မေျပာအပ္သည့္အရာ၊ဖြင့္မေျပာအပ္သည့္အရာ၊ဖြင့္မေျပာအပ္သည့္အရာ၊ဖြင့္မေျပာအပ္သည့္အရာ၊    လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရာ၊    

စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အရာဟူ၍စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အရာဟူ၍စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အရာဟူ၍စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အရာဟူ၍    သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရသည့္သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရသည့္သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရသည့္သတ္မွတ္ျခင္းခံေနရသည့္    ေနရာမ်ဳိးတြင္ေနရာမ်ဳိးတြင္ေနရာမ်ဳိးတြင္ေနရာမ်ဳိးတြင္    ဤသု႔ိေသာဤသု႔ိေသာဤသု႔ိေသာဤသု႔ိေသာ    ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္    

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကလွ်င္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကလွ်င္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကလွ်င္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကလွ်င္    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    ကုသေျဖရွင္းၾကပါမည္နည္း။ကုသေျဖရွင္းၾကပါမည္နည္း။ကုသေျဖရွင္းၾကပါမည္နည္း။ကုသေျဖရွင္းၾကပါမည္နည္း။    စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။    

    သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသုိ႔သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသုိ႔သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသုိ႔သူမ်ားႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသုိ႔    ဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိ    ကၽြမ္းက်င္သည့္ကၽြမ္းက်င္သည့္ကၽြမ္းက်င္သည့္ကၽြမ္းက်င္သည့္    ေဆးပညာရွင္ဟူ၍ေရာေဆးပညာရွင္ဟူ၍ေရာေဆးပညာရွင္ဟူ၍ေရာေဆးပညာရွင္ဟူ၍ေရာ    သီးသန္႔ရိွပါရဲ႕လား။သီးသန္႔ရိွပါရဲ႕လား။သီးသန္႔ရိွပါရဲ႕လား။သီးသန္႔ရိွပါရဲ႕လား။    တကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္း    

ႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္ေရာ    မည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာ    ဆရာဝန္မ်ဳိးထံဆရာဝန္မ်ဳိးထံဆရာဝန္မ်ဳိးထံဆရာဝန္မ်ဳိးထံ    သြားေရာက္တိုင္ပင္သြားေရာက္တိုင္ပင္သြားေရာက္တိုင္ပင္သြားေရာက္တိုင္ပင္    ေဆြးေႏြးၾကရမည္ကုိေဆြးေႏြးၾကရမည္ကုိေဆြးေႏြးၾကရမည္ကုိေဆြးေႏြးၾကရမည္ကုိ    မည္သူမွ်မည္သူမွ်မည္သူမွ်မည္သူမွ်    ေသခ်ာမသိ။ေသခ်ာမသိ။ေသခ်ာမသိ။ေသခ်ာမသိ။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ဤျပႆနာႏွင့္ဤျပႆနာႏွင့္ဤျပႆနာႏွင့္ဤျပႆနာႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    မီးခုိးႂကြက္ေလ်ာက္မီးခုိးႂကြက္ေလ်ာက္မီးခုိးႂကြက္ေလ်ာက္မီးခုိးႂကြက္ေလ်ာက္    ေတြးေတာစဥ္းစားရင္းေတြးေတာစဥ္းစားရင္းေတြးေတာစဥ္းစားရင္းေတြးေတာစဥ္းစားရင္း    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    

လိလိလိလိင္ျပႆနာမ်ားင္ျပႆနာမ်ားင္ျပႆနာမ်ားင္ျပႆနာမ်ား    ျဖစ္ပြားလာရျခင္းျဖစ္ပြားလာရျခင္းျဖစ္ပြားလာရျခင္းျဖစ္ပြားလာရျခင္း    အေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိ    ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေနမိေလသည္။ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေနမိေလသည္။ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေနမိေလသည္။ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေနမိေလသည္။    ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္လာလွ်င္    အတိတ္မွအတိတ္မွအတိတ္မွအတိတ္မွ    

တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    စုေဆာင္းလာေသာစုေဆာင္းလာေသာစုေဆာင္းလာေသာစုေဆာင္းလာေသာ    အေၾကာင္းမ်ားရိွသလိုအေၾကာင္းမ်ားရိွသလိုအေၾကာင္းမ်ားရိွသလိုအေၾကာင္းမ်ားရိွသလို    လတ္တေလာလတ္တေလာလတ္တေလာလတ္တေလာ    ျဖစ္ပြားေစသည့္ျဖစ္ပြားေစသည့္ျဖစ္ပြားေစသည့္ျဖစ္ပြားေစသည့္    အေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားလည္း    ရိွ၏။ရိွ၏။ရိွ၏။ရိွ၏။    

    အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္    ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကငယ္စဥ္ကေလးဘဝကငယ္စဥ္ကေလးဘဝကငယ္စဥ္ကေလးဘဝက    စခ့ဲသည့္စခ့ဲသည့္စခ့ဲသည့္စခ့ဲသည့္    အေတြ႔အႀကံဳေတြကအေတြ႔အႀကံဳေတြကအေတြ႔အႀကံဳေတြကအေတြ႔အႀကံဳေတြကလည္းလည္းလည္းလည္း    အေရးႀကီးလွပါ၏။အေရးႀကီးလွပါ၏။အေရးႀကီးလွပါ၏။အေရးႀကီးလွပါ၏။    မိဘေတြ၊မိဘေတြ၊မိဘေတြ၊မိဘေတြ၊    

ေဆြမ်ဳိးေတြ၊ေဆြမ်ဳိးေတြ၊ေဆြမ်ဳိးေတြ၊ေဆြမ်ဳိးေတြ၊    ဆရာ၊ဆရာ၊ဆရာ၊ဆရာ၊    ဆရာမေတြ၏ဆရာမေတြ၏ဆရာမေတြ၏ဆရာမေတြ၏    သြန္သင္ဆုံးမမႈေတြကသြန္သင္ဆုံးမမႈေတြကသြန္သင္ဆုံးမမႈေတြကသြန္သင္ဆုံးမမႈေတြက... ... ... ... အေရးပါသည့္အေရးပါသည့္အေရးပါသည့္အေရးပါသည့္    အခန္းက႑မွအခန္းက႑မွအခန္းက႑မွအခန္းက႑မွ    ပါဝင္သည္။ပါဝင္သည္။ပါဝင္သည္။ပါဝင္သည္။    လူသားတုိ႔၏လူသားတုိ႔၏လူသားတုိ႔၏လူသားတုိ႔၏    သဘာဝသဘာဝသဘာဝသဘာဝ    

လိင္ကိစၥ၊လိင္ကိစၥ၊လိင္ကိစၥ၊လိင္ကိစၥ၊    မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊    ရာသီလာျခင္း၊ရာသီလာျခင္း၊ရာသီလာျခင္း၊ရာသီလာျခင္း၊    အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊အပ်ဳိလူပ်ဳိျဖစ္ျခင္း၊    အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊    လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊    

မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းဆိုင္ရာဆိုင္ရာဆိုင္ရာဆိုင္ရာ    ကိစၥမ်ားကုိကိစၥမ်ားကုိကိစၥမ်ားကုိကိစၥမ်ားကုိ    လူႀကီးသူမတုိ႔ကလူႀကီးသူမတုိ႔ကလူႀကီးသူမတုိ႔ကလူႀကီးသူမတုိ႔က    ကေလးတို႔အားကေလးတို႔အားကေလးတို႔အားကေလးတို႔အား    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    သင္ၾကားျပသခ့ဲၾကပါသနည္း။သင္ၾကားျပသခ့ဲၾကပါသနည္း။သင္ၾကားျပသခ့ဲၾကပါသနည္း။သင္ၾကားျပသခ့ဲၾကပါသနည္း။    

    အခ်ဳိ႕မိဘေတြကအခ်ဳိ႕မိဘေတြကအခ်ဳိ႕မိဘေတြကအခ်ဳိ႕မိဘေတြက    သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္၏သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္၏သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္၏သိပ္ေရွး႐ုိးဆန္၏... ... ... ... မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ    ေခြးထီးေလာက္မွေခြးထီးေလာက္မွေခြးထီးေလာက္မွေခြးထီးေလာက္မွ    မျမတ္ဘူး။မျမတ္ဘူး။မျမတ္ဘူး။မျမတ္ဘူး။    

ယုတ္ညံ့တယ္ယုတ္ညံ့တယ္ယုတ္ညံ့တယ္ယုတ္ညံ့တယ္... ... ... ... ရာသီေသြးဆင္းတယ္ဆိုတာရာသီေသြးဆင္းတယ္ဆိုတာရာသီေသြးဆင္းတယ္ဆိုတာရာသီေသြးဆင္းတယ္ဆိုတာ    မိန္းမေတြကုိမိန္းမေတြကုိမိန္းမေတြကုိမိန္းမေတြကုိ    ဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္ကဘုရားသခင္က    ဒဏ္ခတ္တာဒဏ္ခတ္တာဒဏ္ခတ္တာဒဏ္ခတ္တာ............    ေသြးပုပ္ေတြဆင္းေသြးပုပ္ေတြဆင္းေသြးပုပ္ေတြဆင္းေသြးပုပ္ေတြဆင္းရတ့ဲရတ့ဲရတ့ဲရတ့ဲ    

အညစ္အေၾကးေတြအညစ္အေၾကးေတြအညစ္အေၾကးေတြအညစ္အေၾကးေတြ    ဆင္းရတ့ဲကိစၥဆင္းရတ့ဲကိစၥဆင္းရတ့ဲကိစၥဆင္းရတ့ဲကိစၥ... ... ... ... မသန္႔ရွင္းမသန္႔ရွင္းမသန္႔ရွင္းမသန္႔ရွင္း... ... ... ... စက္ဆုပ္စရာစက္ဆုပ္စရာစက္ဆုပ္စရာစက္ဆုပ္စရာ............။။။။    လိင္ကိစၥေတြဆိုတာလိင္ကိစၥေတြဆိုတာလိင္ကိစၥေတြဆိုတာလိင္ကိစၥေတြဆိုတာ    အင္မတန္အင္မတန္အင္မတန္အင္မတန္    ယုတ္ည့ံသည့္ယုတ္ည့ံသည့္ယုတ္ည့ံသည့္ယုတ္ည့ံသည့္    

ညစ္ညမ္းသည့္ညစ္ညမ္းသည့္ညစ္ညမ္းသည့္ညစ္ညမ္းသည့္    တဏွာကိစၥေတြတဏွာကိစၥေတြတဏွာကိစၥေတြတဏွာကိစၥေတြ... ... ... ... အလြန္႐ြံရွာစက္ဆုပ္စရာေကာင္းသည္ဟူ၍အလြန္႐ြံရွာစက္ဆုပ္စရာေကာင္းသည္ဟူ၍အလြန္႐ြံရွာစက္ဆုပ္စရာေကာင္းသည္ဟူ၍အလြန္႐ြံရွာစက္ဆုပ္စရာေကာင္းသည္ဟူ၍    ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်    ထပ္တလဲလဲထပ္တလဲလဲထပ္တလဲလဲထပ္တလဲလဲ    

သင္ၾကားေပးမည္ဆိုပါကသင္ၾကားေပးမည္ဆိုပါကသင္ၾကားေပးမည္ဆိုပါကသင္ၾကားေပးမည္ဆိုပါက    ထိုမိန္းကေလးထိုမိန္းကေလးထိုမိန္းကေလးထိုမိန္းကေလး    ႀကီးျပင္းလာ၍ႀကီးျပင္းလာ၍ႀကီးျပင္းလာ၍ႀကီးျပင္းလာ၍    အိမ္ေထာင္သားေမြးလုပ္ရသအိမ္ေထာင္သားေမြးလုပ္ရသအိမ္ေထာင္သားေမြးလုပ္ရသအိမ္ေထာင္သားေမြးလုပ္ရသည့္အခါည့္အခါည့္အခါည့္အခါ............    ေယာက္်ားႏွင့္အတူေနရသည့္ေယာက္်ားႏွင့္အတူေနရသည့္ေယာက္်ားႏွင့္အတူေနရသည့္ေယာက္်ားႏွင့္အတူေနရသည့္    

လိင္ကိစၥကုိလိင္ကိစၥကုိလိင္ကိစၥကုိလိင္ကိစၥကုိ    သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာကိစၥဟူ၍သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာကိစၥဟူ၍သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာကိစၥဟူ၍သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာကိစၥဟူ၍    ထင္မွတ္ႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလားထင္မွတ္ႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလားထင္မွတ္ႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလားထင္မွတ္ႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလား... ... ... ... စဥ္းစားစရာစဥ္းစားစရာစဥ္းစားစရာစဥ္းစားစရာ............။။။။    

    မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏    ပင္ကုိယ္ပင္ကုိယ္ပင္ကုိယ္ပင္ကုိယ္    ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး... ... ... ... အက်င့္စ႐ိုက္အက်င့္စ႐ိုက္အက်င့္စ႐ိုက္အက်င့္စ႐ိုက္... ... ... ... စိတ္ေနစိတ္ထားစိတ္ေနစိတ္ထားစိတ္ေနစိတ္ထားစိတ္ေနစိတ္ထား... ... ... ... စသည္တို႔ကလည္းစသည္တို႔ကလည္းစသည္တို႔ကလည္းစသည္တို႔ကလည္း    

သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတို႔တြင္အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတို႔တြင္အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတို႔တြင္အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတို႔တြင္    ႀကီးစြာေသာႀကီးစြာေသာႀကီးစြာေသာႀကီးစြာေသာ    လႊမ္းမိုးမႈေတြလႊမ္းမိုးမႈေတြလႊမ္းမိုးမႈေတြလႊမ္းမိုးမႈေတြ    ရိွႏုိင္ပါသည္။ရိွႏုိင္ပါသည္။ရိွႏုိင္ပါသည္။ရိွႏုိင္ပါသည္။    ဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိဤကိစၥကုိ    သူမမည္သို႔မည္ပုံသူမမည္သို႔မည္ပုံသူမမည္သို႔မည္ပုံသူမမည္သို႔မည္ပုံ    

ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။    ခ်စ္သူရည္းစားထားသည့္ကိစၥခ်စ္သူရည္းစားထားသည့္ကိစၥခ်စ္သူရည္းစားထားသည့္ကိစၥခ်စ္သူရည္းစားထားသည့္ကိစၥ... ... ... ... လိင္ကိစၥလိင္ကိစၥလိင္ကိစၥလိင္ကိစၥ... ... ... ... အိမ္ေထာင္ေရးစသည္တို႔သည္အိမ္ေထာင္ေရးစသည္တို႔သည္အိမ္ေထာင္ေရးစသည္တို႔သည္အိမ္ေထာင္ေရးစသည္တို႔သည္    သူမ၏ဘဝတြင္သူမ၏ဘဝတြင္သူမ၏ဘဝတြင္သူမ၏ဘဝတြင္    

မည္သို႔မည္ပုံအေရးပါသနည္းမည္သို႔မည္ပုံအေရးပါသနည္းမည္သို႔မည္ပုံအေရးပါသနည္းမည္သို႔မည္ပုံအေရးပါသနည္း... ... ... ... သူမ၏အေတြ႔အႀကံဳေတြကေရာသူမ၏အေတြ႔အႀကံဳေတြကေရာသူမ၏အေတြ႔အႀကံဳေတြကေရာသူမ၏အေတြ႔အႀကံဳေတြကေရာ    သူမ၏စိတ္ထားကုိသူမ၏စိတ္ထားကုိသူမ၏စိတ္ထားကုိသူမ၏စိတ္ထားကုိ    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ    

ရိွပါသနည္းရိွပါသနည္းရိွပါသနည္းရိွပါသနည္း............။။။။    
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    သူမ၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူမ၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူမ၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူမ၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာ    သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြ... ... ... ... ငယ္စဥ္ကငယ္စဥ္ကငယ္စဥ္ကငယ္စဥ္က    သူမႀကံဳခ့ဲရသည့္သူမႀကံဳခ့ဲရသည့္သူမႀကံဳခ့ဲရသည့္သူမႀကံဳခ့ဲရသည့္    ခ်စ္သူရည္းစားခ်စ္သူရည္းစားခ်စ္သူရည္းစားခ်စ္သူရည္းစား    

ေယာက္်ားသားမ်ား၏ေယာက္်ားသားမ်ား၏ေယာက္်ားသားမ်ား၏ေယာက္်ားသားမ်ား၏    စိတ္ဓာတ္စိတ္ဓာတ္စိတ္ဓာတ္စိတ္ဓာတ္... ... ... ... လုပ္ရပ္လုပ္ရပ္လုပ္ရပ္လုပ္ရပ္... ... ... ... သေဘာထားေတြကလည္းသေဘာထားေတြကလည္းသေဘာထားေတြကလည္းသေဘာထားေတြကလည္း    သူမ၏စိတ္ကုိသူမ၏စိတ္ကုိသူမ၏စိတ္ကုိသူမ၏စိတ္ကုိ    ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။    

    အခ်ဳိ႕ကအခ်ဳိ႕ကအခ်ဳိ႕ကအခ်ဳိ႕က    လိင္ကိစၥကုိလိင္ကိစၥကုိလိင္ကိစၥကုိလိင္ကိစၥကုိ    ထမင္းစားေရေသာက္ထမင္းစားေရေသာက္ထမင္းစားေရေသာက္ထမင္းစားေရေသာက္... ... ... ... အေပ်ာ္သေဘာသက္သက္အေပ်ာ္သေဘာသက္သက္အေပ်ာ္သေဘာသက္သက္အေပ်ာ္သေဘာသက္သက္... ... ... ... စိတ္ဆႏၵ၏စိတ္ဆႏၵ၏စိတ္ဆႏၵ၏စိတ္ဆႏၵ၏    အလိုေနာက္သုိ႔သာလုိက္ၿပီးအလိုေနာက္သုိ႔သာလုိက္ၿပီးအလိုေနာက္သုိ႔သာလုိက္ၿပီးအလိုေနာက္သုိ႔သာလုိက္ၿပီး    

လြန္လြန္ကဲကဲလြန္လြန္ကဲကဲလြန္လြန္ကဲကဲလြန္လြန္ကဲကဲ    ခံစားခ်င္တတ္ၾကသည္ခံစားခ်င္တတ္ၾကသည္ခံစားခ်င္တတ္ၾကသည္ခံစားခ်င္တတ္ၾကသည္............။။။။    အခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းအခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းအခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္းအခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း    ဤလိင္ကိစၥဟူသည္ဤလိင္ကိစၥဟူသည္ဤလိင္ကိစၥဟူသည္ဤလိင္ကိစၥဟူသည္    ညစ္ညမ္းသည့္အရာညစ္ညမ္းသည့္အရာညစ္ညမ္းသည့္အရာညစ္ညမ္းသည့္အရာ... ... ... ... မေတြးအပ္မေတြးအပ္မေတြးအပ္မေတြးအပ္... ... ... ... 

မႀကံအပ္မႀကံအပ္မႀကံအပ္မႀကံအပ္... ... ... ... မေပ်ာ္ပါးအပ္သည့္အရာမေပ်ာ္ပါးအပ္သည့္အရာမေပ်ာ္ပါးအပ္သည့္အရာမေပ်ာ္ပါးအပ္သည့္အရာ... ... ... ... ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    စက္ဆုပ္စဖြယ္စက္ဆုပ္စဖြယ္စက္ဆုပ္စဖြယ္စက္ဆုပ္စဖြယ္    ယုံၾကည္မွတ္ယူထားတတ္ၾက၏ယုံၾကည္မွတ္ယူထားတတ္ၾက၏ယုံၾကည္မွတ္ယူထားတတ္ၾက၏ယုံၾကည္မွတ္ယူထားတတ္ၾက၏... ... ... ... မိန္းမေကာင္းဟူသည္မိန္းမေကာင္းဟူသည္မိန္းမေကာင္းဟူသည္မိန္းမေကာင္းဟူသည္    

ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ    ေနရမည္ေနရမည္ေနရမည္ေနရမည္... ... ... ... ဖိုမကိစဖိုမကိစဖိုမကိစဖိုမကိစၥဟူသည္ၥဟူသည္ၥဟူသည္ၥဟူသည္    ညစ္ေထးလွ၏ညစ္ေထးလွ၏ညစ္ေထးလွ၏ညစ္ေထးလွ၏... ... ... ... ဤကိစၥမ်ဳိးကုိဤကိစၥမ်ဳိးကုိဤကိစၥမ်ဳိးကုိဤကိစၥမ်ဳိးကုိ    စိတ္ဆႏၵျဖစ္မိလွ်င္စိတ္ဆႏၵျဖစ္မိလွ်င္စိတ္ဆႏၵျဖစ္မိလွ်င္စိတ္ဆႏၵျဖစ္မိလွ်င္    အျပစ္ႀကီးတစ္ခုကုိအျပစ္ႀကီးတစ္ခုကုိအျပစ္ႀကီးတစ္ခုကုိအျပစ္ႀကီးတစ္ခုကုိ    

က်ဴးလြန္ေနမိၿပီဟုက်ဴးလြန္ေနမိၿပီဟုက်ဴးလြန္ေနမိၿပီဟုက်ဴးလြန္ေနမိၿပီဟု    မွတ္ထင္၏။မွတ္ထင္၏။မွတ္ထင္၏။မွတ္ထင္၏။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... အသင္စာဖတ္သူအသင္စာဖတ္သူအသင္စာဖတ္သူအသင္စာဖတ္သူ... ... ... ... အသင္ကေရာအသင္ကေရာအသင္ကေရာအသင္ကေရာ    မည္သုိ႔ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။မည္သုိ႔ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။မည္သုိ႔ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။မည္သုိ႔ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။    ေလာကဟူသည္ေလာကဟူသည္ေလာကဟူသည္ေလာကဟူသည္    သင့္အေတြးသင့္အေတြးသင့္အေတြးသင့္အေတြး... ... ... ... 

သင့္အႀကံသင့္အႀကံသင့္အႀကံသင့္အႀကံ    သင့္စိတ္ကူးယဥ္သည့္အတိုင္းသာသင့္စိတ္ကူးယဥ္သည့္အတိုင္းသာသင့္စိတ္ကူးယဥ္သည့္အတိုင္းသာသင့္စိတ္ကူးယဥ္သည့္အတိုင္းသာ    ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၆၆၆၆၆၆၆၆))))))))        

ခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလး        လုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳ        

        

        

        

    ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္    လူမွန္လွ်င္လူမွန္လွ်င္လူမွန္လွ်င္လူမွန္လွ်င္    အလုပ္လုပ္ၾကရ၏။အလုပ္လုပ္ၾကရ၏။အလုပ္လုပ္ၾကရ၏။အလုပ္လုပ္ၾကရ၏။    မိမိကိုယ္တိုင္ကမိမိကိုယ္တိုင္ကမိမိကိုယ္တိုင္ကမိမိကိုယ္တိုင္က    စိတ္ဝင္တစားႏွင့္စိတ္ဝင္တစားႏွင့္စိတ္ဝင္တစားႏွင့္စိတ္ဝင္တစားႏွင့္    ေပာ္်႐ႊင္ေက်နပ္စြာေပာ္်႐ႊင္ေက်နပ္စြာေပာ္်႐ႊင္ေက်နပ္စြာေပာ္်႐ႊင္ေက်နပ္စြာ    လုပ္ရေသာလုပ္ရေသာလုပ္ရေသာလုပ္ရေသာ    

အလုပ္ေတြလည္းအလုပ္ေတြလည္းအလုပ္ေတြလည္းအလုပ္ေတြလည္း    ရိွမည္။ရိွမည္။ရိွမည္။ရိွမည္။    တစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံ    မိမိအေနႏွင့္မိမိအေနႏွင့္မိမိအေနႏွင့္မိမိအေနႏွင့္    မည္သုိ႔မွ်လည္းမည္သုိ႔မွ်လည္းမည္သုိ႔မွ်လည္းမည္သုိ႔မွ်လည္း    စိတ္မဝင္စားစိတ္မဝင္စားစိတ္မဝင္စားစိတ္မဝင္စား............။။။။    လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္............    

ေပ်ာ္႐ေပ်ာ္႐ေပ်ာ္႐ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္ဖုိ႔မေကာင္းဘဲႊင္ေက်နပ္ဖုိ႔မေကာင္းဘဲႊင္ေက်နပ္ဖုိ႔မေကာင္းဘဲႊင္ေက်နပ္ဖုိ႔မေကာင္းဘဲ    စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းလွေသာစိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းလွေသာစိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းလွေသာစိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းလွေသာ    အလုပ္ေတြႏွင့္လည္းအလုပ္ေတြႏွင့္လည္းအလုပ္ေတြႏွင့္လည္းအလုပ္ေတြႏွင့္လည္း    ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါ၏။ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါ၏။ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါ၏။ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါ၏။    မိမိကုိယ္တိုင္မိမိကုိယ္တိုင္မိမိကုိယ္တိုင္မိမိကုိယ္တိုင္    

စိတ္ပါလက္ပါစိတ္ပါလက္ပါစိတ္ပါလက္ပါစိတ္ပါလက္ပါ    ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေပ်ာ္႐ႊင္စြာေပ်ာ္႐ႊင္စြာေပ်ာ္႐ႊင္စြာ    လုပ္ရသည့္လုပ္ရသည့္လုပ္ရသည့္လုပ္ရသည့္    အလုပ္ေတြကုိခ်ည္းအလုပ္ေတြကုိခ်ည္းအလုပ္ေတြကုိခ်ည္းအလုပ္ေတြကုိခ်ည္း    ေ႐ြးခ်ယ္၍ေ႐ြးခ်ယ္၍ေ႐ြးခ်ယ္၍ေ႐ြးခ်ယ္၍    လုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့လုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့လုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့လုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့    အတိုင္းထက္အလြန္အတိုင္းထက္အလြန္အတိုင္းထက္အလြန္အတိုင္းထက္အလြန္... ... ... ... သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္    

မိမိကစိတ္မပါမိမိကစိတ္မပါမိမိကစိတ္မပါမိမိကစိတ္မပါ... ... ... ... လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္လုပ္လည္းမလုပ္ခ်င္... ... ... ... မလုပ္လွ်င္လမလုပ္လွ်င္လမလုပ္လွ်င္လမလုပ္လွ်င္လည္းမျဖစ္ည္းမျဖစ္ည္းမျဖစ္ည္းမျဖစ္... ... ... ... လုပ္ရလွ်င္လည္းလုပ္ရလွ်င္လည္းလုပ္ရလွ်င္လည္းလုပ္ရလွ်င္လည္း    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    စိတ္ညစ္ညဴးရမည့္စိတ္ညစ္ညဴးရမည့္စိတ္ညစ္ညဴးရမည့္စိတ္ညစ္ညဴးရမည့္    

အလုပ္တစ္ခုကုိအလုပ္တစ္ခုကုိအလုပ္တစ္ခုကုိအလုပ္တစ္ခုကုိ    ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်    ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ေကာျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ေကာျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ေကာျပဳလုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ေကာ... ... ... ... မည္သုိ႔ရိွမည္နည္းမည္သုိ႔ရိွမည္နည္းမည္သုိ႔ရိွမည္နည္းမည္သုိ႔ရိွမည္နည္း............    ျငင္းပယ္၍ကလည္းျငင္းပယ္၍ကလည္းျငင္းပယ္၍ကလည္းျငင္းပယ္၍ကလည္း    မလြယ္ကူ။မလြယ္ကူ။မလြယ္ကူ။မလြယ္ကူ။    

ေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားဖုိ႔ကလည္းေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားဖုိ႔ကလည္းေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားဖုိ႔ကလည္းေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားဖုိ႔ကလည္း    မျဖစ္ႏုိင္။မျဖစ္ႏုိင္။မျဖစ္ႏုိင္။မျဖစ္ႏုိင္။    ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ထိုအခါမ်ဳိးတြင္    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။    
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    ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    အေတြးနယ္ေလးထဲအေတြးနယ္ေလးထဲအေတြးနယ္ေလးထဲအေတြးနယ္ေလးထဲ    လြင့္ေမ်ာ၍လြင့္ေမ်ာ၍လြင့္ေမ်ာ၍လြင့္ေမ်ာ၍    ေနေလသည္။ေနေလသည္။ေနေလသည္။ေနေလသည္။    သူ႔စိတ္ထဲ၊သူ႔စိတ္ထဲ၊သူ႔စိတ္ထဲ၊သူ႔စိတ္ထဲ၊    သူ႔အေတြးထဲတြင္သူ႔အေတြးထဲတြင္သူ႔အေတြးထဲတြင္သူ႔အေတြးထဲတြင္    

ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ဇနီးေမာင္ႏံွ၏    အခ်စ္ျပႆနာေလးတစ္ခုကအခ်စ္ျပႆနာေလးတစ္ခုကအခ်စ္ျပႆနာေလးတစ္ခုကအခ်စ္ျပႆနာေလးတစ္ခုက    လူးလာေခါက္တုံ႔လူးလာေခါက္တုံ႔လူးလာေခါက္တုံ႔လူးလာေခါက္တုံ႔    ေျပးလႊားလွ်က္ရိွ၏။ေျပးလႊားလွ်က္ရိွ၏။ေျပးလႊားလွ်က္ရိွ၏။ေျပးလႊားလွ်က္ရိွ၏။    

ေဖြးေဖြး၏အျဖစ္ကေဖြးေဖြး၏အျဖစ္ကေဖြးေဖြး၏အျဖစ္ကေဖြးေဖြး၏အျဖစ္က    ခုနကခုနကခုနကခုနက    သူေတြးေနသည့္အတိုင္းပင္သူေတြးေနသည့္အတိုင္းပင္သူေတြးေနသည့္အတိုင္းပင္သူေတြးေနသည့္အတိုင္းပင္    ကြက္တိျဖစ္ေနေလသည္။ကြက္တိျဖစ္ေနေလသည္။ကြက္တိျဖစ္ေနေလသည္။ကြက္တိျဖစ္ေနေလသည္။    လင္ရယ္မယားရယ္လင္ရယ္မယားရယ္လင္ရယ္မယားရယ္လင္ရယ္မယားရယ္    ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္    

မယားျဖစ္သူ၏တာဝန္ဝတၱရားကမယားျဖစ္သူ၏တာဝန္ဝတၱရားကမယားျဖစ္သူ၏တာဝန္ဝတၱရားကမယားျဖစ္သူ၏တာဝန္ဝတၱရားက    သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    ကာမပုိင္လင္ေယာက္်ားကာမပုိင္လင္ေယာက္်ားကာမပုိင္လင္ေယာက္်ားကာမပုိင္လင္ေယာက္်ား    အလိုရိွလာလွ်င္အလိုရိွလာလွ်င္အလိုရိွလာလွ်င္အလိုရိွလာလွ်င္    မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိမိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိမိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိမိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိ    သေဘာရိွသေဘာရိွသေဘာရိွသေဘာရိွ    

ကေလာဟိဟူ၍ကေလာဟိဟူ၍ကေလာဟိဟူ၍ကေလာဟိဟူ၍    တစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံး    ပုံအပ္ေပးရမည္ဆိုသည္ကပုံအပ္ေပးရမည္ဆိုသည္ကပုံအပ္ေပးရမည္ဆိုသည္ကပုံအပ္ေပးရမည္ဆိုသည္က    အားလုံးလက္ခံသိရိွၾကသည့္အားလုံးလက္ခံသိရိွၾကသည့္အားလုံးလက္ခံသိရိွၾကသည့္အားလုံးလက္ခံသိရိွၾကသည့္    အမွန္တရားအမွန္တရားအမွန္တရားအမွန္တရား... ... ... ... သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္    

သဘာဝ၏နိယာမတစ္ခုပဲသဘာဝ၏နိယာမတစ္ခုပဲသဘာဝ၏နိယာမတစ္ခုပဲသဘာဝ၏နိယာမတစ္ခုပဲ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ယခုေဖြးေဖြး၏ယခုေဖြးေဖြး၏ယခုေဖြးေဖြး၏ယခုေဖြးေဖြး၏    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    ထိုသို႔ေသာထိုသို႔ေသာထိုသို႔ေသာထိုသို႔ေသာ    ခ်ခ်ခ်ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာရသည့္ကိစၥကုိစ္တင္းႏီွးေႏွာရသည့္ကိစၥကုိစ္တင္းႏီွးေႏွာရသည့္ကိစၥကုိစ္တင္းႏီွးေႏွာရသည့္ကိစၥကုိ    လုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝ    စိတ္မလာစိတ္မလာစိတ္မလာစိတ္မလာ    စာမလိပ္ျခင္းပင္တည္း။စာမလိပ္ျခင္းပင္တည္း။စာမလိပ္ျခင္းပင္တည္း။စာမလိပ္ျခင္းပင္တည္း။    

စိပ္ပုတီးႏွင့္စိပ္ပုတီးႏွင့္စိပ္ပုတီးႏွင့္စိပ္ပုတီးႏွင့္    ရိပ္ႀကီးခိုကာရိပ္ႀကီးခိုကာရိပ္ႀကီးခိုကာရိပ္ႀကီးခိုကာ    ေလာကီလူ႔ေဘာင္ကုိေလာကီလူ႔ေဘာင္ကုိေလာကီလူ႔ေဘာင္ကုိေလာကီလူ႔ေဘာင္ကုိ    စြန္႔ခြာဖို႔ကလည္းစြန္႔ခြာဖို႔ကလည္းစြန္႔ခြာဖို႔ကလည္းစြန္႔ခြာဖို႔ကလည္း    သူမ၏ခ်စ္လွစြာေသာသူမ၏ခ်စ္လွစြာေသာသူမ၏ခ်စ္လွစြာေသာသူမ၏ခ်စ္လွစြာေသာ    ရင္ေသြးရတနာေလး၏ရင္ေသြးရတနာေလး၏ရင္ေသြးရတနာေလး၏ရင္ေသြးရတနာေလး၏    

သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိ    ရွင္ခန္းမည္သူရွင္ခန္းမည္သူရွင္ခန္းမည္သူရွင္ခန္းမည္သူ    ျဖတ္ႏိုင္ပါ့ဆိုသည့္ျဖတ္ႏိုင္ပါ့ဆိုသည့္ျဖတ္ႏိုင္ပါ့ဆိုသည့္ျဖတ္ႏိုင္ပါ့ဆိုသည့္    သမုဒယသံေယာဇဥ္ေတြကသမုဒယသံေယာဇဥ္ေတြကသမုဒယသံေယာဇဥ္ေတြကသမုဒယသံေယာဇဥ္ေတြက    တင္းက်ပ္စြာတင္းက်ပ္စြာတင္းက်ပ္စြာတင္းက်ပ္စြာ    ရစ္ေႏွာရစ္ေႏွာရစ္ေႏွာရစ္ေႏွာင္တြယ္ေနၿပီင္တြယ္ေနၿပီင္တြယ္ေနၿပီင္တြယ္ေနၿပီ    

မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔    ဆရာဝန္ေတြ၏တာဝန္သည္ဆရာဝန္ေတြ၏တာဝန္သည္ဆရာဝန္ေတြ၏တာဝန္သည္ဆရာဝန္ေတြ၏တာဝန္သည္    လူနာခံစားေနရေသာလူနာခံစားေနရေသာလူနာခံစားေနရေသာလူနာခံစားေနရေသာ    ေရာဂါအတိအက်ကုိေရာဂါအတိအက်ကုိေရာဂါအတိအက်ကုိေရာဂါအတိအက်ကုိ    ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး    

ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္ေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းသက္သာေအာင္    ေဆးကုသေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ေဆးကုသေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ေဆးကုသေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။ေဆးကုသေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။    ေရာဂါေဝဒနာေတြေရာဂါေဝဒနာေတြေရာဂါေဝဒနာေတြေရာဂါေဝဒနာေတြ    ျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္း    

အစစ္အမွန္ကုိအစစ္အမွန္ကုိအစစ္အမွန္ကုိအစစ္အမွန္ကုိ    ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ကရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ကရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ကရွာေဖြႏိုင္ဖို႔က    အေရးႀကီးဆုံးအေရးႀကီးဆုံးအေရးႀကီးဆုံးအေရးႀကီးဆုံး    အဓိကေသာ့ခ်အဓိကေသာ့ခ်အဓိကေသာ့ခ်အဓိကေသာ့ခ်က္ပဲက္ပဲက္ပဲက္ပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    ''''အနာသိအနာသိအနာသိအနာသိ............    ေဆးရိွေဆးရိွေဆးရိွေဆးရိွ' ' ' ' ဟူူေသာဟူူေသာဟူူေသာဟူူေသာ    စကားေလးကစကားေလးကစကားေလးကစကားေလးက    အထင္အရွားအထင္အရွားအထင္အရွားအထင္အရွား    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး... ... ... ... အနာသိေအာင္အနာသိေအာင္အနာသိေအာင္အနာသိေအာင္    

အရင္ဆုံးႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါ၏။အရင္ဆုံးႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါ၏။အရင္ဆုံးႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါ၏။အရင္ဆုံးႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါ၏။    မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    အေၾကာင္းရင္းခံေတြေၾကာင့္အေၾကာင္းရင္းခံေတြေၾကာင့္အေၾကာင္းရင္းခံေတြေၾကာင့္အေၾကာင္းရင္းခံေတြေၾကာင့္    ဤျပႆနာမ်ဳိးေတြဤျပႆနာမ်ဳိးေတြဤျပႆနာမ်ဳိးေတြဤျပႆနာမ်ဳိးေတြ    ျဖစ္ရသနည္းဟုျဖစ္ရသနည္းဟုျဖစ္ရသနည္းဟုျဖစ္ရသနည္းဟု    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    ေတြးေတာေနမိေလသည္။ေတြးေတာေနမိေလသည္။ေတြးေတာေနမိေလသည္။ေတြးေတာေနမိေလသည္။    

    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    ခ်ခ်ခ်ခ်စ္မႈေရးရာစ္မႈေရးရာစ္မႈေရးရာစ္မႈေရးရာ    ကိစၥမ်ားတြင္ကိစၥမ်ားတြင္ကိစၥမ်ားတြင္ကိစၥမ်ားတြင္    ဇနီးမယားဇနီးမယားဇနီးမယားဇနီးမယား    တစ္ေယာက္အေနျဖင့္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္    အေရးအႀကီးဆုံးရိွရမည့္အေရးအႀကီးဆုံးရိွရမည့္အေရးအႀကီးဆုံးရိွရမည့္အေရးအႀကီးဆုံးရိွရမည့္    

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ... ... ... ... မိမိ၏ခင္ပြန္းသည္အေပၚမိမိ၏ခင္ပြန္းသည္အေပၚမိမိ၏ခင္ပြန္းသည္အေပၚမိမိ၏ခင္ပြန္းသည္အေပၚ    မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိမိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိမိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိမိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကုိ    ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္    အႂကြင္းမ့ဲအႂကြင္းမ့ဲအႂကြင္းမ့ဲအႂကြင္းမ့ဲ    ပုံအပ္လိုေသာပုံအပ္လိုေသာပုံအပ္လိုေသာပုံအပ္လိုေသာ    

စိတ္ဆႏၵရိွဖို႔ပဲစိတ္ဆႏၵရိွဖို႔ပဲစိတ္ဆႏၵရိွဖို႔ပဲစိတ္ဆႏၵရိွဖို႔ပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    အကယ္၍အကယ္၍အကယ္၍အကယ္၍    ဇနီးသည္အေနျဖင့္ဇနီးသည္အေနျဖင့္ဇနီးသည္အေနျဖင့္ဇနီးသည္အေနျဖင့္    ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္    စိတ္သေဘာခ်င္းစိတ္သေဘာခ်င္းစိတ္သေဘာခ်င္းစိတ္သေဘာခ်င္း    မမမမတိုက္ဆိုင္လွ်င္တိုက္ဆိုင္လွ်င္တိုက္ဆိုင္လွ်င္တိုက္ဆိုင္လွ်င္... ... ... ... သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီးကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီးကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီးကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီး    ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးထားလွ်င္ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးထားလွ်င္ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးထားလွ်င္ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးထားလွ်င္    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    လင္ေယာက္်ားအေပၚမေက်မနပ္လင္ေယာက္်ားအေပၚမေက်မနပ္လင္ေယာက္်ားအေပၚမေက်မနပ္လင္ေယာက္်ားအေပၚမေက်မနပ္    

ေဒါသမီးအိုးေပါက္ကြဲေနခ်ိန္မ်ားတြင္ေဒါသမီးအိုးေပါက္ကြဲေနခ်ိန္မ်ားတြင္ေဒါသမီးအိုးေပါက္ကြဲေနခ်ိန္မ်ားတြင္ေဒါသမီးအိုးေပါက္ကြဲေနခ်ိန္မ်ားတြင္    ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖ  ဴ   မတြန္႔မတိုမတြန္႔မတိုမတြန္႔မတိုမတြန္႔မတို    ရက္ရက္ေရာေရာရက္ရက္ေရာေရာရက္ရက္ေရာေရာရက္ရက္ေရာေရာ    တစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံး    ပုံအပ္လိုသည့္ပုံအပ္လိုသည့္ပုံအပ္လိုသည့္ပုံအပ္လိုသည့္    

စိတ္ဆႏၵေတြစိတ္ဆႏၵေတြစိတ္ဆႏၵေတြစိတ္ဆႏၵေတြ    ရိွႏုိင္ပါမည္တ့ဲလားရိွႏုိင္ပါမည္တ့ဲလားရိွႏုိင္ပါမည္တ့ဲလားရိွႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား    စဥ္းစဥ္းစဥ္းစဥ္းစားစရာ။စားစရာ။စားစရာ။စားစရာ။    

    ယခုအေျခအေနတြင္ယခုအေျခအေနတြင္ယခုအေျခအေနတြင္ယခုအေျခအေနတြင္    သုံးသပ္ၾကည့္ရသေလာက္သုံးသပ္ၾကည့္ရသေလာက္သုံးသပ္ၾကည့္ရသေလာက္သုံးသပ္ၾကည့္ရသေလာက္............    ေဖြးေဖြးအေနျဖင့္ေဖြးေဖြးအေနျဖင့္ေဖြးေဖြးအေနျဖင့္ေဖြးေဖြးအေနျဖင့္    ကုိေက်ာ္စြာအေပၚတြင္ကုိေက်ာ္စြာအေပၚတြင္ကုိေက်ာ္စြာအေပၚတြင္ကုိေက်ာ္စြာအေပၚတြင္    စိတ္သေဘာခ်င္းစိတ္သေဘာခ်င္းစိတ္သေဘာခ်င္းစိတ္သေဘာခ်င္း    

မတိုက္ဆိုင္တာ၊မတိုက္ဆိုင္တာ၊မတိုက္ဆိုင္တာ၊မတိုက္ဆိုင္တာ၊    ကေတာက္ကဆျဖစ္တာ၊ကေတာက္ကဆျဖစ္တာ၊ကေတာက္ကဆျဖစ္တာ၊ကေတာက္ကဆျဖစ္တာ၊    ရန္ျဖစ္တာေတြရန္ျဖစ္တာေတြရန္ျဖစ္တာေတြရန္ျဖစ္တာေတြ    ဘာဆိုဘာမွ်ဘာဆိုဘာမွ်ဘာဆိုဘာမွ်ဘာဆိုဘာမွ်    မရိွ။မရိွ။မရိွ။မရိွ။    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    သေဘာေကာင္းသေဘာေကာင္းသေဘာေကာင္းသေဘာေကာင္း    မေနာေကာင္းမေနာေကာင္းမေနာေကာင္းမေနာေကာင္း    

သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ခ်စ္ခင္ယုယခ်စ္ခင္ယုယခ်စ္ခင္ယုယခ်စ္ခင္ယုယ    အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္၊အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္၊အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္၊အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္၊    လင္ေယာက္်ားတို႔၏လင္ေယာက္်ားတို႔၏လင္ေယာက္်ားတို႔၏လင္ေယာက္်ားတို႔၏    တာဝတာဝတာဝတာဝန္ဝတၱရားေတြန္ဝတၱရားေတြန္ဝတၱရားေတြန္ဝတၱရားေတြ    အားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး    ေက်ပြန္ျပည့္စုံသည့္သူေက်ပြန္ျပည့္စုံသည့္သူေက်ပြန္ျပည့္စုံသည့္သူေက်ပြန္ျပည့္စုံသည့္သူ... ... ... ... 

အရက္လည္းမေသာက္၊အရက္လည္းမေသာက္၊အရက္လည္းမေသာက္၊အရက္လည္းမေသာက္၊    ဖဲလည္းမ႐ုိက္၊ဖဲလည္းမ႐ုိက္၊ဖဲလည္းမ႐ုိက္၊ဖဲလည္းမ႐ုိက္၊    မိန္းမလည္းမိန္းမလည္းမိန္းမလည္းမိန္းမလည္း    မလိုက္စားမလိုက္စားမလိုက္စားမလိုက္စား    ယခုကိစၥတြင္ပင္ယခုကိစၥတြင္ပင္ယခုကိစၥတြင္ပင္ယခုကိစၥတြင္ပင္    သူမအားသူမအားသူမအားသူမအား    အျပစ္မတင္အျပစ္မတင္အျပစ္မတင္အျပစ္မတင္    မၿငိဳျငင္ဘဲမၿငိဳျငင္ဘဲမၿငိဳျငင္ဘဲမၿငိဳျငင္ဘဲ    

ေဖြးေဖြးစိတ္ဆႏၵအတိုင္းေဖြးေဖြးစိတ္ဆႏၵအတိုင္းေဖြးေဖြးစိတ္ဆႏၵအတိုင္းေဖြးေဖြးစိတ္ဆႏၵအတိုင္း    လိုလုိလားလားလိုလုိလားလားလိုလုိလားလားလိုလုိလားလား    ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ    သေဘာတူသည့္အခ်ိန္အထိသေဘာတူသည့္အခ်ိန္အထိသေဘာတူသည့္အခ်ိန္အထိသေဘာတူသည့္အခ်ိန္အထိ    စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္မည့္သူ။စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္မည့္သူ။စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္မည့္သူ။စိတ္ရွည္ရွည္ေစာင့္မည့္သူ။    

ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္    အဘယ္ေအဘယ္ေအဘယ္ေအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားၾကာင့္မ်ားၾကာင့္မ်ားၾကာင့္မ်ား    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    ကုိေက်ာ္စြာအားကုိေက်ာ္စြာအားကုိေက်ာ္စြာအားကုိေက်ာ္စြာအား    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာခြင့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာခြင့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာခြင့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာခြင့္    မေပးႏိုင္ရပါသနည္းမေပးႏိုင္ရပါသနည္းမေပးႏိုင္ရပါသနည္းမေပးႏိုင္ရပါသနည္း... ... ... ... 

စဥ္းစားစရာ။စဥ္းစားစရာ။စဥ္းစားစရာ။စဥ္းစားစရာ။    
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    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    တျခားျဖစ္ႏုိင္ေသာတျခားျဖစ္ႏုိင္ေသာတျခားျဖစ္ႏုိင္ေသာတျခားျဖစ္ႏုိင္ေသာ    အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိ    ထပ္၍ထပ္၍ထပ္၍ထပ္၍    စဥ္းစားၾကည့္ေနမိျပန္သည္။စဥ္းစားၾကည့္ေနမိျပန္သည္။စဥ္းစားၾကည့္ေနမိျပန္သည္။စဥ္းစားၾကည့္ေနမိျပန္သည္။    

ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္    အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာသည့္ကိစၥတြင္ကိစၥတြင္ကိစၥတြင္ကိစၥတြင္    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာ    

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖုိ႔အတြက္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖုိ႔အတြက္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖုိ႔အတြက္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရဖုိ႔အတြက္    လုံေလာက္ေသာလုံေလာက္ေသာလုံေလာက္ေသာလုံေလာက္ေသာ    အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြ    မျပည့္စုံ၍မ်ားလား။မျပည့္စုံ၍မ်ားလား။မျပည့္စုံ၍မ်ားလား။မျပည့္စုံ၍မ်ားလား။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္    အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကား    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း... ... ... ... ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့    လုံၿခံဳေသာလုံၿခံဳေသာလုံၿခံဳေသာလုံၿခံဳေသာ    

စိတ္ခ်ရေသာစိတ္ခ်ရေသာစိတ္ခ်ရေသာစိတ္ခ်ရေသာ    စိတ္ေနဝန္းက်င္ရိွဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။စိတ္ေနဝန္းက်င္ရိွဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။စိတ္ေနဝန္းက်င္ရိွဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။စိတ္ေနဝန္းက်င္ရိွဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။    စိစိစိစိတ္ေအးလက္ေအးတ္ေအးလက္ေအးတ္ေအးလက္ေအးတ္ေအးလက္ေအး    စိတ္ခ်မ္းသာစိတ္ခ်မ္းသာစိတ္ခ်မ္းသာစိတ္ခ်မ္းသာ    လက္ခ်မ္းသာလက္ခ်မ္းသာလက္ခ်မ္းသာလက္ခ်မ္းသာ    အပူအပန္မရိွအပူအပန္မရိွအပူအပန္မရိွအပူအပန္မရိွ    

စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မရိွစိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မရိွစိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မရိွစိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မရိွ... ... ... ... ခ်စ္တင္းေႏွာႏိုင္ဖို႔ခ်စ္တင္းေႏွာႏိုင္ဖို႔ခ်စ္တင္းေႏွာႏိုင္ဖို႔ခ်စ္တင္းေႏွာႏိုင္ဖို႔    ေနရာအေနအထားကလည္းေနရာအေနအထားကလည္းေနရာအေနအထားကလည္းေနရာအေနအထားကလည္း    အေရးႀကီးပါ၏။အေရးႀကီးပါ၏။အေရးႀကီးပါ၏။အေရးႀကီးပါ၏။    သူသူသူသူ    ဆရာဝန္ဘဝတြင္ဆရာဝန္ဘဝတြင္ဆရာဝန္ဘဝတြင္ဆရာဝန္ဘဝတြင္    သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲ၏သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲ၏သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲ၏သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲ၏    

ခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ခ်စ္ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္    ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရဖူးပါ၏။ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရဖူးပါ၏။ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရဖူးပါ၏။ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရဖူးပါ၏။    ထိုသူငယ္ခ်င္းသည္ထိုသူငယ္ခ်င္းသည္ထိုသူငယ္ခ်င္းသည္ထိုသူငယ္ခ်င္းသည္    သုံးႏွစ္သုံးမိုးသုံးႏွစ္သုံးမိုးသုံးႏွစ္သုံးမိုးသုံးႏွစ္သုံးမိုး    မင္းကုသထုံးမင္းကုသထုံးမင္းကုသထုံးမင္းကုသထုံး    ႏွလုံးႏွလုံးႏွလုံးႏွလုံးမူၿပီးမူၿပီးမူၿပီးမူၿပီး    က်ားကုတ္က်ားခဲက်ားကုတ္က်ားခဲက်ားကုတ္က်ားခဲက်ားကုတ္က်ားခဲ    

ပုိးပန္းၿပီးမွပုိးပန္းၿပီးမွပုိးပန္းၿပီးမွပုိးပန္းၿပီးမွ    ေက်ာင္းဆရာမေက်ာင္းဆရာမေက်ာင္းဆရာမေက်ာင္းဆရာမ    အပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္၏အပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္၏အပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္၏အပ်ဳိႀကီးတစ္ေယာက္၏    အခ်စ္ပန္းကုိအခ်စ္ပန္းကုိအခ်စ္ပန္းကုိအခ်စ္ပန္းကုိ    လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္    ဆြတ္ခူးႏိုင္ခ့ဲ၏။ဆြတ္ခူးႏိုင္ခ့ဲ၏။ဆြတ္ခူးႏိုင္ခ့ဲ၏။ဆြတ္ခူးႏိုင္ခ့ဲ၏။    မဂၤလာဦးညမွာမဂၤလာဦးညမွာမဂၤလာဦးညမွာမဂၤလာဦးညမွာ    

သူတုိ႔မဂၤလာေဆာင္သည့္သူတုိ႔မဂၤလာေဆာင္သည့္သူတုိ႔မဂၤလာေဆာင္သည့္သူတုိ႔မဂၤလာေဆာင္သည့္    ဟိုတယ္မွဟိုတယ္မွဟိုတယ္မွဟိုတယ္မွ    အခန္းလက္ဖြဲ႔၍အခန္းလက္ဖြဲ႔၍အခန္းလက္ဖြဲ႔၍အခန္းလက္ဖြဲ႔၍    အိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာ    စုိျပည္၏စုိျပည္၏စုိျပည္၏စုိျပည္၏............။။။။    ငပလီသုိ႔ငပလီသုိ႔ငပလီသုိ႔ငပလီသုိ႔    ၂၂၂၂    ပတ္တိတိပတ္တိတိပတ္တိတိပတ္တိတိ    

ဟန္းနီးမြန္းထြက္ေတာ့လည္းဟန္းနီးမြန္းထြက္ေတာ့လည္းဟန္းနီးမြန္းထြက္ေတာ့လည္းဟန္းနီးမြန္းထြက္ေတာ့လည္း    အဆင္ေျပ၏။အဆင္ေျပ၏။အဆင္ေျပ၏။အဆင္ေျပ၏။    ရန္ကုရန္ကုရန္ကုရန္ကုန္သို႔ျပန္ေရာက္၍န္သို႔ျပန္ေရာက္၍န္သို႔ျပန္ေရာက္၍န္သို႔ျပန္ေရာက္၍    သတို႔သမီးသတို႔သမီးသတို႔သမီးသတို႔သမီး    မိဘေတြ၏အိမ္မွာမိဘေတြ၏အိမ္မွာမိဘေတြ၏အိမ္မွာမိဘေတြ၏အိမ္မွာ    အတူေနၾကေတာ့မွဘဲအတူေနၾကေတာ့မွဘဲအတူေနၾကေတာ့မွဘဲအတူေနၾကေတာ့မွဘဲ    

လုံးဝႀကီးကုိလုံးဝႀကီးကုိလုံးဝႀကီးကုိလုံးဝႀကီးကုိ    ျပႆနာတက္ေလေတာ့သည္။ျပႆနာတက္ေလေတာ့သည္။ျပႆနာတက္ေလေတာ့သည္။ျပႆနာတက္ေလေတာ့သည္။    ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္    အခန္းထဲသုိ႔ဝင္ရမွာအခန္းထဲသုိ႔ဝင္ရမွာအခန္းထဲသုိ႔ဝင္ရမွာအခန္းထဲသုိ႔ဝင္ရမွာ    ေၾကာက္ေသာေၾကာက္ေသာေၾကာက္ေသာေၾကာက္ေသာ    ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခု    

ေက်ာင္းဆရာမတြင္ေက်ာင္းဆရာမတြင္ေက်ာင္းဆရာမတြင္ေက်ာင္းဆရာမတြင္    ကပ္ၿငိလာျခင္းျဖစ္သည္။ကပ္ၿငိလာျခင္းျဖစ္သည္။ကပ္ၿငိလာျခင္းျဖစ္သည္။ကပ္ၿငိလာျခင္းျဖစ္သည္။    ညဘက္ေရာက္တိုင္းမွာညဘက္ေရာက္တိုင္းမွာညဘက္ေရာက္တိုင္းမွာညဘက္ေရာက္တိုင္းမွာ    သူမမွာေက်ာင္းမွယူလာေသာသူမမွာေက်ာင္းမွယူလာေသာသူမမွာေက်ာင္းမွယူလာေသာသူမမွာေက်ာင္းမွယူလာေသာ    အိမ္စာေတြအိမ္စာေတြအိမ္စာေတြအိမ္စာေတြ    

တစ္ထပ္ႀကီးကုိတစ္ထပ္ႀကီးကုိတစ္ထပ္ႀကီးကုိတစ္ထပ္ႀကီးကုိ    မၿပီးႏုိင္မၿပီးႏုိင္မၿပီးႏုိင္မၿပီးႏုိင္    မစီးႏုိင္မစီးႏုိင္မစီးႏုိင္မစီးႏုိင္    အမွတ္ျခစ္ေလေတာ့၏။အမွတ္ျခစ္ေလေတာ့၏။အမွတ္ျခစ္ေလေတာ့၏။အမွတ္ျခစ္ေလေတာ့၏။    သူငယ္ခ်င္းခမ်ာသူငယ္ခ်င္းခမ်ာသူငယ္ခ်င္းခမ်ာသူငယ္ခ်င္းခမ်ာ    အိပ္ရာဝင္ခ်င္လြန္း၍အိပ္ရာဝင္ခ်င္လြန္း၍အိပ္ရာဝင္ခ်င္လြန္း၍အိပ္ရာဝင္ခ်င္လြန္း၍    မည္သုိ႔ပင္မည္သုိ႔ပင္မည္သုိ႔ပင္မည္သုိ႔ပင္    ေခ်ာင္းဟန္႔၊ေခ်ာင္းဟန္႔၊ေခ်ာင္းဟန္႔၊ေခ်ာင္းဟန္႔၊    

ေလွ်ာက္ျပန္သံေပးေစကာမူေလွ်ာက္ျပန္သံေပးေစကာမူေလွ်ာက္ျပန္သံေပးေစကာမူေလွ်ာက္ျပန္သံေပးေစကာမူ    မထေရးခ်မထ။မထေရးခ်မထ။မထေရးခ်မထ။မထေရးခ်မထ။    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာကုိယ္ေတာ္ေခ်ာကုိယ္ေတာ္ေခ်ာကုိယ္ေတာ္ေခ်ာ    စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္    ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ၿပီးျဖစ္ၿပီးျဖစ္ၿပီး    အားေလွ်ာ့လိုက္ကာအားေလွ်ာ့လိုက္ကာအားေလွ်ာ့လိုက္ကာအားေလွ်ာ့လိုက္ကာ    

အိပ္ေမာက်အိပ္ေမာက်အိပ္ေမာက်အိပ္ေမာက ်   တေခါေခါတေခါေခါတေခါေခါတေခါေခါ    ေဟာက္ေနေတာ့မွေဟာက္ေနေတာ့မွေဟာက္ေနေတာ့မွေဟာက္ေနေတာ့မွ    ဆရာမကဆရာမကဆရာမကဆရာမက    အိပ္ရာထဲဝင္ေလ၏။အိပ္ရာထဲဝင္ေလ၏။အိပ္ရာထဲဝင္ေလ၏။အိပ္ရာထဲဝင္ေလ၏။    

    မမမမနက္မိုးလင္းလွ်င္လည္းနက္မိုးလင္းလွ်င္လည္းနက္မိုးလင္းလွ်င္လည္းနက္မိုးလင္းလွ်င္လည္း    အုန္းေမာင္းေခါက္သံအုန္းေမာင္းေခါက္သံအုန္းေမာင္းေခါက္သံအုန္းေမာင္းေခါက္သံ    ၾကားသည္ႏွင့္ၾကားသည္ႏွင့္ၾကားသည္ႏွင့္ၾကားသည္ႏွင့္    ဆရာမတစ္ေယာက္ဆရာမတစ္ေယာက္ဆရာမတစ္ေယာက္ဆရာမတစ္ေယာက္    အိပ္ရာမွအိပ္ရာမွအိပ္ရာမွအိပ္ရာမွ    လူးလဲထၿပီးလူးလဲထၿပီးလူးလဲထၿပီးလူးလဲထၿပီး    

ဆြမ္းေတြထခ်က္၊ဆြမ္းေတြထခ်က္၊ဆြမ္းေတြထခ်က္၊ဆြမ္းေတြထခ်က္၊    ဘုရားေတြထဘုရားေတြထဘုရားေတြထဘုရားေတြထ,,,,ရိွခိုးေလေတာ့၏။ရိွခိုးေလေတာ့၏။ရိွခိုးေလေတာ့၏။ရိွခိုးေလေတာ့၏။    သူငယ္ခ်င္းခမ်ာသူငယ္ခ်င္းခမ်ာသူငယ္ခ်င္းခမ်ာသူငယ္ခ်င္းခမ်ာ    ျမင္သာျမင္ရျမင္သာျမင္ရျမင္သာျမင္ရျမင္သာျမင္ရ    မၾကင္ရျဖစ္ရသည္မွာမၾကင္ရျဖစ္ရသည္မွာမၾကင္ရျဖစ္ရသည္မွာမၾကင္ရျဖစ္ရသည္မွာ    

တစ္လေလာက္ၾကာသည္။တစ္လေလာက္ၾကာသည္။တစ္လေလာက္ၾကာသည္။တစ္လေလာက္ၾကာသည္။    ေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွ    သူႏွင့္လာတိုင္ပင္ေတာ့သူႏွင့္လာတိုင္ပင္ေတာ့သူႏွင့္လာတိုင္ပင္ေတာ့သူႏွင့္လာတိုင္ပင္ေတာ့    သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္    သူတုိ႔လင္မယားေနသည့္သူတုိ႔လင္မယားေနသည့္သူတုိ႔လင္မယားေနသည့္သူတုိ႔လင္မယားေနသည့္အိမ္သုိ႔အိမ္သုိ႔အိမ္သုိ႔အိမ္သုိ႔    

လိုက္သြားၾကည့္ရ၏။လိုက္သြားၾကည့္ရ၏။လိုက္သြားၾကည့္ရ၏။လိုက္သြားၾကည့္ရ၏။    အဲသည္ေတာ့မွအဲသည္ေတာ့မွအဲသည္ေတာ့မွအဲသည္ေတာ့မွ    အေျခအေနကုိအေျခအေနကုိအေျခအေနကုိအေျခအေနကုိ    သူေကာင္းေကာင္းသူေကာင္းေကာင္းသူေကာင္းေကာင္းသူေကာင္းေကာင္း    သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ထုံးစံရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ထုံးစံရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ထုံးစံရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ထုံးစံ    

မီးျခစ္ဘူးသာသာမီးျခစ္ဘူးသာသာမီးျခစ္ဘူးသာသာမီးျခစ္ဘူးသာသာ    အိမ္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္အိမ္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္အိမ္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္အိမ္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္    တစ္မိသားစုလံုးတစ္မိသားစုလံုးတစ္မိသားစုလံုးတစ္မိသားစုလံုး    လူေတြအမ်ားႀကီးလူေတြအမ်ားႀကီးလူေတြအမ်ားႀကီးလူေတြအမ်ားႀကီး    ေနၾကရသည္။ေနၾကရသည္။ေနၾကရသည္။ေနၾကရသည္။    သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွ၏အိပ္ခန္းႏွင့္သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွ၏အိပ္ခန္းႏွင့္သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွ၏အိပ္ခန္းႏွင့္သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွ၏အိပ္ခန္းႏွင့္    

ေယာကၡမႀကီးေတြေယာကၡမႀကီးေတြေယာကၡမႀကီးေတြေယာကၡမႀကီးေတြ    အိပ္သည့္အိပ္ခန္းကအိပ္သည့္အိပ္ခန္းကအိပ္သည့္အိပ္ခန္းကအိပ္သည့္အိပ္ခန္းက    အလယ္တြင္အလယ္တြင္အလယ္တြင္အလယ္တြင္    သုံးထပ္သားပါးပါးေလးႏွင့္သာသုံးထပ္သားပါးပါးေလးႏွင့္သာသုံးထပ္သားပါးပါးေလးႏွင့္သာသုံးထပ္သားပါးပါးေလးႏွင့္သာ    ျခားထားသည္။ျခားထားသည္။ျခားထားသည္။ျခားထားသည္။    ဟိုဘက္ခန္းဟိုဘက္ခန္းဟိုဘက္ခန္းဟိုဘက္ခန္း    ဒီဘက္ခန္းဒီဘက္ခန္းဒီဘက္ခန္းဒီဘက္ခန္း    

လႈပ္ရွားသမွ်၊လႈပ္ရွားသမွ်၊လႈပ္ရွားသမွ်၊လႈပ္ရွားသမွ်၊    ေျပာသမွ်ေျပာသမွ်ေျပာသမွ်ေျပာသမွ်    စကားသံေတြ၊စကားသံေတြ၊စကားသံေတြ၊စကားသံေတြ၊    အျခားအသံဗလံေတြအျခားအသံဗလံေတြအျခားအသံဗလံေတြအျခားအသံဗလံေတြ    အကုန္လုံးအကုန္လုံးအကုန္လုံးအကုန္လုံး    အတိုင္းသားအတိုင္းသားအတိုင္းသားအတိုင္းသား    ၾကားေနရသည္ပဲ။ၾကားေနရသည္ပဲ။ၾကားေနရသည္ပဲ။ၾကားေနရသည္ပဲ။    ထိုက့ဲသို႔ေသာထိုက့ဲသို႔ေသာထိုက့ဲသို႔ေသာထိုက့ဲသို႔ေသာ    

ေနရာမ်ဳိးတြင္ေနရာမ်ဳိးတြင္ေနရာမ်ဳိးတြင္ေနရာမ်ဳိးတြင္    အရွက္အေၾကာက္ႀကီးလွေသာအရွက္အေၾကာက္ႀကီးလွေသာအရွက္အေၾကာက္ႀကီးလွေသာအရွက္အေၾကာက္ႀကီးလွေသာ    ေက်ာင္းဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္ေက်ာင္းဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္ေက်ာင္းဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္ေက်ာင္းဆရာမႀကီးတစ္ေယာက္    သူ႔ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္သူ႔ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္သူ႔ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္သူ႔ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္    ခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကဖိုခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကဖိုခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကဖိုခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းၾကဖို႔႔ ႔႔    

မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္    အခက္အခဲေတြ႔လုိက္မည္ကုိအခက္အခဲေတြ႔လုိက္မည္ကုိအခက္အခဲေတြ႔လုိက္မည္ကုိအခက္အခဲေတြ႔လုိက္မည္ကုိ    သူသူသူသူ    ကုိယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ကုိယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ကုိယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏုိင္ပါသည္။ကုိယ္ခ်င္းစာနားလည္ႏုိင္ပါသည္။    ထိုသူငယ္ခ်င္းကုိထိုသူငယ္ခ်င္းကုိထိုသူငယ္ခ်င္းကုိထိုသူငယ္ခ်င္းကုိ    ထိုအိမ္မွထိုအိမ္မွထိုအိမ္မွထိုအိမ္မွ    အျမန္ဆုံးခြဲထြက္ဖုိ႔အျမန္ဆုံးခြဲထြက္ဖုိ႔အျမန္ဆုံးခြဲထြက္ဖုိ႔အျမန္ဆုံးခြဲထြက္ဖုိ႔    

အႀကံေပးရ၏။အႀကံေပးရ၏။အႀကံေပးရ၏။အႀကံေပးရ၏။    သူတို႔ကုိယ္ပုိင္တိုက္ခန္းေလးသူတို႔ကုိယ္ပုိင္တိုက္ခန္းေလးသူတို႔ကုိယ္ပုိင္တိုက္ခန္းေလးသူတို႔ကုိယ္ပုိင္တိုက္ခန္းေလး    ငွားရမ္းၿပီးသည့္အခါမွပင္ငွားရမ္းၿပီးသည့္အခါမွပင္ငွားရမ္းၿပီးသည့္အခါမွပင္ငွားရမ္းၿပီးသည့္အခါမွပင္    ျပႆနာအားလုံးျပႆနာအားလုံးျပႆနာအားလုံးျပႆနာအားလုံး    ေျပလည္သြားပါေတာ့သည္။ေျပလည္သြားပါေတာ့သည္။ေျပလည္သြားပါေတာ့သည္။ေျပလည္သြားပါေတာ့သည္။    

    ယခုယခုယခုယခု    ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    လင္မယားတြင္ေရာလင္မယားတြင္ေရာလင္မယားတြင္ေရာလင္မယားတြင္ေရာ    ဤက့ဲသိုဤက့ဲသိုဤက့ဲသိုဤက့ဲသို႔ေသာ႔ေသာ႔ေသာ႔ေသာ    ေနရာထိုင္ခင္းေနရာထိုင္ခင္းေနရာထိုင္ခင္းေနရာထိုင္ခင္း    ျပႆနာေတာ့ျပႆနာေတာ့ျပႆနာေတာ့ျပႆနာေတာ့    ရိွမည္မထင္။ရိွမည္မထင္။ရိွမည္မထင္။ရိွမည္မထင္။    ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္ဒါဆိုရင္    

ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။    ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္    အေၾကာင္းရင္းေတြကအေၾကာင္းရင္းေတြကအေၾကာင္းရင္းေတြကအေၾကာင္းရင္းေတြက    ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္။ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္။ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္။ဘာေတြမ်ားပါလိမ့္။    သူဆက္၍သူဆက္၍သူဆက္၍သူဆက္၍    စဥ္းစားေနမိေလသည္။စဥ္းစားေနမိေလသည္။စဥ္းစားေနမိေလသည္။စဥ္းစားေနမိေလသည္။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၇၇၇၇၇၇၇၇))))))))        

အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏အခ်စ္ဖတ္စာ၏        ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊        ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊ခေခြး၊        တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊တစ္၊        ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊ႏွစ္၊        သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊သုံး၊        ေလးေလးေလးေလးေလးေလးေလးေလး        

        

        

        

    ေၾသာ္ေၾသာ္ေၾသာ္ေၾသာ္............    ေဖြးေေဖြးေေဖြးေေဖြးေဖြးဖြးဖြးဖြး............    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး... ''... ''... ''... ''အစကအစကအစကအစက    ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္းသိခ့ဲရင္ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္းသိခ့ဲရင္ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္းသိခ့ဲရင္ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္းသိခ့ဲရင္    ေယာက္်ားမယူပါဘူးေယာက္်ားမယူပါဘူးေယာက္်ားမယူပါဘူးေယာက္်ားမယူပါဘူး    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    ဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္းဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္းဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္းဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္း    

နားမလည္ပါဘူး။နားမလည္ပါဘူး။နားမလည္ပါဘူး။နားမလည္ပါဘူး။    ေစာေစာစီးစီးေစာေစာစီးစီးေစာေစာစီးစီးေစာေစာစီးစီး    မယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီးမယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီးမယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီးမယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီး    တရားရိပ္မွာတရားရိပ္မွာတရားရိပ္မွာတရားရိပ္မွာ    ေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆး    နားခိုရရင္နားခိုရရင္နားခိုရရင္နားခိုရရင္    သိပ္ေကာင္းမွာေနာ္သိပ္ေကာင္းမွာေနာ္သိပ္ေကာင္းမွာေနာ္သိပ္ေကာင္းမွာေနာ္'' '' '' '' 

ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    ေဖြးေဖြးေျပာသည့္ေဖြးေဖြးေျပာသည့္ေဖြးေဖြးေျပာသည့္ေဖြးေဖြးေျပာသည့္    စကားသံေလးတစ္ခုကစကားသံေလးတစ္ခုကစကားသံေလးတစ္ခုကစကားသံေလးတစ္ခုက    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    အေတြးအာ႐ုံထဲအေတြးအာ႐ုံထဲအေတြးအာ႐ုံထဲအေတြးအာ႐ုံထဲ    လြင့္ပ်ံ၍လာေလသည္။လြင့္ပ်ံ၍လာေလသည္။လြင့္ပ်ံ၍လာေလသည္။လြင့္ပ်ံ၍လာေလသည္။    ''''အစကအစကအစကအစက' ' ' ' 

ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလို    ျဖစ္မယ္မွန္းျဖစ္မယ္မွန္းျဖစ္မယ္မွန္းျဖစ္မယ္မွန္း... ... ... ... သူမသိခ့ဲသူမသိခ့ဲသူမသိခ့ဲသူမသိခ့ဲ... ... ... ... ဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္းဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္းဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္းဒါမ်ဳိးေတြကုိလည္း    သူနားမလည္ခ့ဲဟုသူနားမလည္ခ့ဲဟုသူနားမလည္ခ့ဲဟုသူနားမလည္ခ့ဲဟု    သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္    ေျပာခ့ဲေသာေျပာခ့ဲေသာေျပာခ့ဲေသာေျပာခ့ဲေသာ    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး............    ေဖြးေဖြးလိုေဖြးေဖြးလိုေဖြးေဖြးလိုေဖြးေဖြးလို    

အမ်ဳိးသမီးေတြအမ်ဳိးသမီးေတြအမ်ဳိးသမီးေတြအမ်ဳိးသမီးေတြ    ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား    ရိွေနမည္နည္း။ရိွေနမည္နည္း။ရိွေနမည္နည္း။ရိွေနမည္နည္း။    ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္    သင္စရာမလိုဘဲ၊သင္စရာမလိုဘဲ၊သင္စရာမလိုဘဲ၊သင္စရာမလိုဘဲ၊    ေလ့လာစရာလည္းမလိုဘဲေလ့လာစရာလည္းမလိုဘဲေလ့လာစရာလည္းမလိုဘဲေလ့လာစရာလည္းမလိုဘဲ    သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    

တတ္ေျမာက္တတ္ေျမာက္တတ္ေျမာက္တတ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ႏိုင္သည့္ႏိုင္သည့္ႏိုင္သည့္    အရာေတြရိွပါသလားအရာေတြရိွပါသလားအရာေတြရိွပါသလားအရာေတြရိွပါသလား... ... ... ... ရိွသည္ဆိုလွ်င္ရိွသည္ဆိုလွ်င္ရိွသည္ဆိုလွ်င္ရိွသည္ဆိုလွ်င္    ထိုအထဲတြင္ထိုအထဲတြင္ထိုအထဲတြင္ထိုအထဲတြင္    ဤကိစၥဤကိစၥဤကိစၥဤကိစၥ... ... ... ... အိမ္ေထာင္သားေမြးအိမ္ေထာင္သားေမြးအိမ္ေထာင္သားေမြးအိမ္ေထာင္သားေမြး... ... ... ... 

သံဝါသျပဳျခင္းဟူသည္ေကာသံဝါသျပဳျခင္းဟူသည္ေကာသံဝါသျပဳျခင္းဟူသည္ေကာသံဝါသျပဳျခင္းဟူသည္ေကာ    ပါဝင္ပါသလား။ပါဝင္ပါသလား။ပါဝင္ပါသလား။ပါဝင္ပါသလား။    
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    ဥပမာၾကည့္ၾကစုိ႔ဥပမာၾကည့္ၾကစုိ႔ဥပမာၾကည့္ၾကစုိ႔ဥပမာၾကည့္ၾကစုိ႔... ... ... ... ကေလးတစ္ေယာက္ကုိကေလးတစ္ေယာက္ကုိကေလးတစ္ေယာက္ကုိကေလးတစ္ေယာက္ကုိ    ထမင္းစားဖုိ႔ထမင္းစားဖုိ႔ထမင္းစားဖုိ႔ထမင္းစားဖုိ႔    သင္ေပးစရာလိုပါသလား။သင္ေပးစရာလိုပါသလား။သင္ေပးစရာလိုပါသလား။သင္ေပးစရာလိုပါသလား။    လြယ္လြယ္ေလးလြယ္လြယ္ေလးလြယ္လြယ္ေလးလြယ္လြယ္ေလး    

ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့ေတြးၾကည့္လွ်င္ေတာ့... ... ... ... ဘာလုိရမွာလဲ။ဘာလုိရမွာလဲ။ဘာလုိရမွာလဲ။ဘာလုိရမွာလဲ။    ထမင္းစားတာမ်ားထမင္းစားတာမ်ားထမင္းစားတာမ်ားထမင္းစားတာမ်ား    လက္ႏွလက္ႏွလက္ႏွလက္ႏွင့္ထမင္းကုိေကာက္ၿပီးင့္ထမင္းကုိေကာက္ၿပီးင့္ထမင္းကုိေကာက္ၿပီးင့္ထမင္းကုိေကာက္ၿပီး    ပါးစပ္ထဲထည့္လုိက္ပါးစပ္ထဲထည့္လုိက္ပါးစပ္ထဲထည့္လုိက္ပါးစပ္ထဲထည့္လုိက္... ... ... ... သြားေတြကသြားေတြကသြားေတြကသြားေတြက    

သူ႔ဘာသာဝါးၿပီးသူ႔ဘာသာဝါးၿပီးသူ႔ဘာသာဝါးၿပီးသူ႔ဘာသာဝါးၿပီး    မ်ဳိခ်လိုက္႐ုံပဲမ်ဳိခ်လိုက္႐ုံပဲမ်ဳိခ်လိုက္႐ုံပဲမ်ဳိခ်လိုက္႐ုံပဲ... ... ... ... ဒါကုိဒါကုိဒါကုိဒါကုိ    ဘယ္သူကဘယ္သူကဘယ္သူကဘယ္သူက    ဘယ္လိုသင္ေပးရမွာလဲဟူ၍ဘယ္လိုသင္ေပးရမွာလဲဟူ၍ဘယ္လိုသင္ေပးရမွာလဲဟူ၍ဘယ္လိုသင္ေပးရမွာလဲဟူ၍    ထင္မွတ္စရာပင္ထင္မွတ္စရာပင္ထင္မွတ္စရာပင္ထင္မွတ္စရာပင္... ... ... ... တကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္း    

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္လက္ေတြ႔ဘဝတြင္လက္ေတြ႔ဘဝတြင္လက္ေတြ႔ဘဝတြင္    လူသားေတြလူသားေတြလူသားေတြလူသားေတြ    ျဖစ္ေနေလေတာ့ျဖစ္ေနေလေတာ့ျဖစ္ေနေလေတာ့ျဖစ္ေနေလေတာ့    ထမင္းစားသည့္ကိစၥကပင္ထမင္းစားသည့္ကိစၥကပင္ထမင္းစားသည့္ကိစၥကပင္ထမင္းစားသည့္ကိစၥကပင္    ပညာတစ္ရပ္ပညာတစ္ရပ္ပညာတစ္ရပ္ပညာတစ္ရပ္    ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ပါလား။    

သူတုိ႔ငယ္ငယ္ကသူတုိ႔ငယ္ငယ္ကသူတုိ႔ငယ္ငယ္ကသူတုိ႔ငယ္ငယ္က    မိဘေတြ၊မိဘေတြ၊မိဘေတြ၊မိဘေတြ၊    ဆရာသမားေတြကဆရာသမားေတြကဆရာသမားေတြကဆရာသမားေတြက    အစားအေသာက္စားပုံစားနည္းကုိအစားအေသာက္စားပုံစားနည္းကုိအစားအေသာက္စားပုံစားနည္းကုိအစားအေသာက္စားပုံစားနည္းကုိ    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်    ေသေသခာ်ခ်ာေသေသခာ်ခ်ာေသေသခာ်ခ်ာေသေသခာ်ခ်ာ    

သင္ၾကားေပးခ့ဲပုံကုိသင္ၾကားေပးခ့ဲပုံကုိသင္ၾကားေပးခ့ဲပုံကုိသင္ၾကားေပးခ့ဲပုံကုိ    ၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါ... ... ... ... ထမင္းမစားခင္ထမင္းမစားခင္ထမင္းမစားခင္ထမင္းမစားခင္    လက္ကုိလက္ကုိလက္ကုိလက္ကုိ    စင္ၾကယ္ေအာင္စင္ၾကယ္ေအာင္စင္ၾကယ္ေအာင္စင္ၾကယ္ေအာင္    ေဆးရမည္။ေဆးရမည္။ေဆးရမည္။ေဆးရမည္။    ထမင္းကုိထမင္းကုိထမင္းကုိထမင္းကုိ    ညာလက္ႏွင့္ညာလက္ႏွင့္ညာလက္ႏွင့္ညာလက္ႏွင့္    စားမည္။စားမည္။စားမည္။စားမည္။    

ဘယ္လက္ႏွင့္မစားရ။ဘယ္လက္ႏွင့္မစားရ။ဘယ္လက္ႏွင့္မစားရ။ဘယ္လက္ႏွင့္မစားရ။    ဘယ္ဘက္ကဘယ္ဘက္ကဘယ္ဘက္ကဘယ္ဘက္က    အီးကုန္းသည့္လက္။အီးကုန္းသည့္လက္။အီးကုန္းသည့္လက္။အီးကုန္းသည့္လက္။    ထမင္းကုိထမင္းကုိထမင္းကုိထမင္းကုိ    နယ္လွ်င္နယ္လွ်င္နယ္လွ်င္နယ္လွ်င္    လက္ဝါးႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္လက္ဝါးႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္လက္ဝါးႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္လက္ဝါးႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္    မနယ္ရ။မနယ္ရ။မနယ္ရ။မနယ္ရ။    

လက္ေခ်ာင္းေလးေတြႏွင့္ပဲလက္ေခ်ာင္းေလးေတြႏွင့္ပဲလက္ေခ်ာင္းေလးေတြႏွင့္ပဲလက္ေခ်ာင္းေလးေတြႏွင့္ပဲ    နယ္ရမည္။နယ္ရမည္။နယ္ရမည္။နယ္ရမည္။    ပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲ    ထမင္းလုတ္ကုိထမင္းလုတ္ကုိထမင္းလုတ္ကုိထမင္းလုတ္ကုိ    အေနေတာ္ထည့္ရမည္။အေနေတာ္ထည့္ရမည္။အေနေတာ္ထည့္ရမည္။အေနေတာ္ထည့္ရမည္။    ပလုတ္ပေလာင္းပလုတ္ပေလာင္းပလုတ္ပေလာင္းပလုတ္ပေလာင္း    မစားရ။မစားရ။မစားရ။မစားရ။    

ေၾကညက္ေအာင္ေၾကညက္ေအာင္ေၾကညက္ေအာင္ေၾကညက္ေအာင္    ေသခ်ာဝါးစားရမည္။ေသခ်ာဝါးစားရမည္။ေသခ်ာဝါးစားရမည္။ေသခ်ာဝါးစားရမည္။    ဇြန္းသံ၊ဇြန္းသံ၊ဇြန္းသံ၊ဇြန္းသံ၊    ပန္းကန္သံပန္းကန္သံပန္းကန္သံပန္းကန္သံ    မၾကားေစရမၾကားေစရမၾကားေစရမၾကားေစရ............။။။။    ဟင္းခပ္လွ်င္ဟင္းခပ္လွ်င္ဟင္းခပ္လွ်င္ဟင္းခပ္လွ်င္    ဇြန္းကုိဇြန္းကုိဇြန္းကုိဇြန္းကုိ    ဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္သာဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္သာဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္သာဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္သာ    

ကုိင္ရမည္။ကုိင္ရမည္။ကုိင္ရမည္။ကုိင္ရမည္။    ဟင္းရည္ေသာက္လွ်င္ဟင္းရည္ေသာက္လွ်င္ဟင္းရည္ေသာက္လွ်င္ဟင္းရည္ေသာက္လွ်င္    ပလပ္ပလပ္ပလပ္ပလပ္ပလပ္ပလပ္ပလပ္ပလပ္    မျမည္ေစရ။မျမည္ေစရ။မျမည္ေစရ။မျမည္ေစရ။    စားပြဲေပၚစားပြဲေပၚစားပြဲေပၚစားပြဲေပၚ    ထမင္းထမင္းထမင္းထမင္းတစ္ေစ့မွတစ္ေစ့မွတစ္ေစ့မွတစ္ေစ့မွ    မဖိတ္ေစရမဖိတ္ေစရမဖိတ္ေစရမဖိတ္ေစရ... ... ... ... စသည္စသည္စသည္စသည္... ... ... ... စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္    

အေနာက္ႏိုင္ငံအေနာက္ႏိုင္ငံအေနာက္ႏိုင္ငံအေနာက္ႏိုင္ငံ    သြားခါနီးေတာ့သြားခါနီးေတာ့သြားခါနီးေတာ့သြားခါနီးေတာ့    သူတုိ႔၏အစားအေသာက္သူတုိ႔၏အစားအေသာက္သူတုိ႔၏အစားအေသာက္သူတုိ႔၏အစားအေသာက္    ဓေလ့ထုံးစံကုိဓေလ့ထုံးစံကုိဓေလ့ထုံးစံကုိဓေလ့ထုံးစံကုိ    သင္ၾကားရေသးသည္။သင္ၾကားရေသးသည္။သင္ၾကားရေသးသည္။သင္ၾကားရေသးသည္။    ဇြန္း၊ဇြန္း၊ဇြန္း၊ဇြန္း၊    ခက္ရင္းသာမကခက္ရင္းသာမကခက္ရင္းသာမကခက္ရင္းသာမက    ဓားကုိဓားကုိဓားကုိဓားကုိ    

မည္သုိ႔သုံးရမည္နည္း။မည္သုိ႔သုံးရမည္နည္း။မည္သုိ႔သုံးရမည္နည္း။မည္သုိ႔သုံးရမည္နည္း။    ဘယ္မွာထားရမည္နည္း။ဘယ္မွာထားရမည္နည္း။ဘယ္မွာထားရမည္နည္း။ဘယ္မွာထားရမည္နည္း။    ဘယ္လက္ႏွင့္ဘယ္လက္ႏွင့္ဘယ္လက္ႏွင့္ဘယ္လက္ႏွင့္    ကုိင္ရမည္လား။ကုိင္ရမည္လား။ကုိင္ရမည္လား။ကုိင္ရမည္လား။    ညာလက္ႏွင့္ညာလက္ႏွင့္ညာလက္ႏွင့္ညာလက္ႏွင့္    ကုိင္ရမည္လား။ကုိင္ရမည္လား။ကုိင္ရမည္လား။ကုိင္ရမည္လား။    

ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္    ေျပာရမည္ေျပာရမည္ေျပာရမည္ေျပာရမည္ဆိုပါကဆိုပါကဆိုပါကဆိုပါက    ထမင္းစားျခင္းဟူေသာထမင္းစားျခင္းဟူေသာထမင္းစားျခင္းဟူေသာထမင္းစားျခင္းဟူေသာ    အလုပ္ကေလးပင္အလုပ္ကေလးပင္အလုပ္ကေလးပင္အလုပ္ကေလးပင္    ႀကီးမားေသာႀကီးမားေသာႀကီးမားေသာႀကီးမားေသာ    အႏုပညာဂုဏ္အႏုပညာဂုဏ္အႏုပညာဂုဏ္အႏုပညာဂုဏ္    

ေျမာက္ေနသည္ေျမာက္ေနသည္ေျမာက္ေနသည္ေျမာက္ေနသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ထမင္းစားသည့္ထမင္းစားသည့္ထမင္းစားသည့္ထမင္းစားသည့္    ကိစၥကေလးပင္လွ်င္ကိစၥကေလးပင္လွ်င္ကိစၥကေလးပင္လွ်င္ကိစၥကေလးပင္လွ်င္    ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္    ပညာသားပါေနသည္ဆိုပါကပညာသားပါေနသည္ဆိုပါကပညာသားပါေနသည္ဆိုပါကပညာသားပါေနသည္ဆိုပါက    ''''က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ' ' ' ' 

ခ်စ္ရည္တူမွ်ၾကျခင္းခ်စ္ရည္တူမွ်ၾကျခင္းခ်စ္ရည္တူမွ်ၾကျခင္းခ်စ္ရည္တူမွ်ၾကျခင္း... ... ... ... သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္း    ကိစၥဆိုပါလွ်င္ကိစၥဆိုပါလွ်င္ကိစၥဆိုပါလွ်င္ကိစၥဆိုပါလွ်င္    မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်    ပညာသားပါလိပညာသားပါလိပညာသားပါလိပညာသားပါလိမ့္မည္ဟုမ့္မည္ဟုမ့္မည္ဟုမ့္မည္ဟု    အသင္အသင္အသင္အသင္    

ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။    ဤကိစၥကုိေရာဤကိစၥကုိေရာဤကိစၥကုိေရာဤကိစၥကုိေရာ    သင္ၾကားျပသေပးမွသင္ၾကားျပသေပးမွသင္ၾကားျပသေပးမွသင္ၾကားျပသေပးမွ    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   တတ္ေျမာက္မည့္တတ္ေျမာက္မည့္တတ္ေျမာက္မည့္တတ္ေျမာက္မည့္    ပညာတစ္ရပ္ဟုပညာတစ္ရပ္ဟုပညာတစ္ရပ္ဟုပညာတစ္ရပ္ဟု    

အသင္ထင္ပါသလား။အသင္ထင္ပါသလား။အသင္ထင္ပါသလား။အသင္ထင္ပါသလား။    

    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    ဤကိစၥမ်ဳိးကုိဤကိစၥမ်ဳိးကုိဤကိစၥမ်ဳိးကုိဤကိစၥမ်ဳိးကုိ    သင္ၾကားေပးအပ္သည့္သင္ၾကားေပးအပ္သည့္သင္ၾကားေပးအပ္သည့္သင္ၾကားေပးအပ္သည့္    ကိစၥဟူ၍ကိစၥဟူ၍ကိစၥဟူ၍ကိစၥဟူ၍    မည္သူကမွ်မည္သူကမွ်မည္သူကမွ်မည္သူကမွ်    လက္မခံမယုံၾကည္လက္မခံမယုံၾကည္လက္မခံမယုံၾကည္လက္မခံမယုံၾကည္... ... ... ... သင္ျပေပးဖုိ႔သင္ျပေပးဖုိ႔သင္ျပေပးဖုိ႔သင္ျပေပးဖုိ႔    

ေနေနသာသာေနေနသာသာေနေနသာသာေနေနသာသာ    ဤအေၾကာင္းေျပာဖုိ႔ဤအေၾကာင္းေျပာဖုိ႔ဤအေၾကာင္းေျပာဖုိ႔ဤအေၾကာင္းေျပာဖုိ႔    ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ပင္    ယုတ္ည့့ံေသာယုတ္ည့့ံေသာယုတ္ည့့ံေသာယုတ္ည့့ံေသာ၊၊၊၊    ညစ္ညမ္းေသာညစ္ညမ္းေသာညစ္ညမ္းေသာညစ္ညမ္းေသာ    အရာဟူ၍သာအရာဟူ၍သာအရာဟူ၍သာအရာဟူ၍သာ    ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ၊ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ၊ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ၊ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ၊    

အစဥ္အလာေတြအရအစဥ္အလာေတြအရအစဥ္အလာေတြအရအစဥ္အလာေတြအရ    အားလံုးကအားလံုးကအားလံုးကအားလံုးက    တညီတၫြတ္တည္းတညီတၫြတ္တည္းတညီတၫြတ္တည္းတညီတၫြတ္တည္း    လက္ခံထားၾကသည္လက္ခံထားၾကသည္လက္ခံထားၾကသည္လက္ခံထားၾကသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    

တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္    ဤမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးပညာရပ္ဤမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးပညာရပ္ဤမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးပညာရပ္ဤမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးပညာရပ္    Sex Education Sex Education Sex Education Sex Education ကုိကုိကုိကုိ    ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကတည္းကငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကတည္းကငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကတည္းကငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘဝကတည္းက    

အေျခခံပညာေက်ာင္းသင္တန္းေတြမွာကတည္းကအေျခခံပညာေက်ာင္းသင္တန္းေတြမွာကတည္းကအေျခခံပညာေက်ာင္းသင္တန္းေတြမွာကတည္းကအေျခခံပညာေက်ာင္းသင္တန္းေတြမွာကတည္းက    သင္႐ိုးသင္႐ိုးသင္႐ိုးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြထဲတြင္ၫႊန္းတမ္းေတြထဲတြင္ၫႊန္းတမ္းေတြထဲတြင္ၫႊန္းတမ္းေတြထဲတြင္    ပညာသားပါပါပညာသားပါပါပညာသားပါပါပညာသားပါပါ    မသိမသာမသိမသာမသိမသာမသိမသာ... ... ... ... 

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျမႇင့္၍တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျမႇင့္၍တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျမႇင့္၍တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျမႇင့္၍    သင္ၾကားသင္ၾကားသင္ၾကားသင္ၾကား    ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရိွၾကသည္ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရိွၾကသည္ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရိွၾကသည္ေဆြးေႏြးေပးေလ့ရိွၾကသည္............။။။။    မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္    က်ားႏွင့္မတုိ႔၏က်ားႏွင့္မတုိ႔၏က်ားႏွင့္မတုိ႔၏က်ားႏွင့္မတုိ႔၏    

မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားသည့္    လိင္အဂၤါေတြအေၾကာင္း၊လိင္အဂၤါေတြအေၾကာင္း၊လိင္အဂၤါေတြအေၾကာင္း၊လိင္အဂၤါေတြအေၾကာင္း၊    လိင္ဆက္ဆံျခင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္း    အတတ္ပညာေတြအေၾကာင္း၊အတတ္ပညာေတြအေၾကာင္း၊အတတ္ပညာေတြအေၾကာင္း၊အတတ္ပညာေတြအေၾကာင္း၊    လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏    

ေနာက္ကြယ္ကကပ္၍ေနာက္ကြယ္ကကပ္၍ေနာက္ကြယ္ကကပ္၍ေနာက္ကြယ္ကကပ္၍    လိုက္လိုက္လိုက္လိုက္ပါလာေသာပါလာေသာပါလာေသာပါလာေသာ    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    ကုိယ္ဝန္ရိွႏုိင္ျခင္းကုိယ္ဝန္ရိွႏုိင္ျခင္းကုိယ္ဝန္ရိွႏုိင္ျခင္းကုိယ္ဝန္ရိွႏုိင္ျခင္း... ... ... ... လိင္မွတစ္ဆင့္လိင္မွတစ္ဆင့္လိင္မွတစ္ဆင့္လိင္မွတစ္ဆင့္    ကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္ေသာကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္ေသာကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္ေသာကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္ေသာ    

ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း    ဤမလိုလားသည့္ဤမလိုလားသည့္ဤမလိုလားသည့္ဤမလိုလားသည့္    ကုိယ္ဝန္ကုိကုိယ္ဝန္ကုိကုိယ္ဝန္ကုိကုိယ္ဝန္ကုိ    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    ကူးစက္တတ္ပုံ၊ကူးစက္တတ္ပုံ၊ကူးစက္တတ္ပုံ၊ကူးစက္တတ္ပုံ၊    မကူးစက္ေအာင္မကူးစက္ေအာင္မကူးစက္ေအာင္မကူးစက္ေအာင္    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    

ကာကြယ္ရမည့္ပုံ၊ကာကြယ္ရမည့္ပုံ၊ကာကြယ္ရမည့္ပုံ၊ကာကြယ္ရမည့္ပုံ၊    ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္ျဖစ္လာလွ်င္    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ကုသရမည့္ပုံကုသရမည့္ပုံကုသရမည့္ပုံကုသရမည့္ပုံ    စသည္စသည္တုိ႔စသည္စသည္တုိ႔စသည္စသည္တုိ႔စသည္စသည္တုိ႔    အားလုံးအားအားလုံးအားအားလုံးအားအားလုံးအား    စနစနစနစနစ္တက်စ္တက်စ္တက်စ္တက ်   

သင္ၾကားနားလည္ေစျခင္းသည္သင္ၾကားနားလည္ေစျခင္းသည္သင္ၾကားနားလည္ေစျခင္းသည္သင္ၾကားနားလည္ေစျခင္းသည္    ေကာင္းေသာအရာေလာေကာင္းေသာအရာေလာေကာင္းေသာအရာေလာေကာင္းေသာအရာေလာ    ညစ္ညမ္းေသာအရာေလာညစ္ညမ္းေသာအရာေလာညစ္ညမ္းေသာအရာေလာညစ္ညမ္းေသာအရာေလာ    စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါဘိ။    

    ယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလ    ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္    ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွအၾကားတြင္ဇနီးေမာင္ႏံွအၾကားတြင္ဇနီးေမာင္ႏံွအၾကားတြင္ဇနီးေမာင္ႏံွအၾကားတြင္    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းႏွင့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းႏွင့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းႏွင့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    

အဆင္မေျပေသာအဆင္မေျပေသာအဆင္မေျပေသာအဆင္မေျပေသာ    ျပႆနာတစ္ရပ္ရိွေနေလၿပီ။ျပႆနာတစ္ရပ္ရိွေနေလၿပီ။ျပႆနာတစ္ရပ္ရိွေနေလၿပီ။ျပႆနာတစ္ရပ္ရိွေနေလၿပီ။    အဲဒါေလးမ်ားအဲဒါေလးမ်ားအဲဒါေလးမ်ားအဲဒါေလးမ်ား    ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဟုဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဟုဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဟုဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဟု    အလြအလြအလြအလြယ္ေလးေတြး၍ယ္ေလးေတြး၍ယ္ေလးေတြး၍ယ္ေလးေတြး၍    လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ရမည့္လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ရမည့္လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ရမည့္လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ရမည့္    

ကိစၥလားကိစၥလားကိစၥလားကိစၥလား... ... ... ... တစ္ခါတစ္ရံတြင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္    အေသးအဖြဲ႔ေလးပါ။အေသးအဖြဲ႔ေလးပါ။အေသးအဖြဲ႔ေလးပါ။အေသးအဖြဲ႔ေလးပါ။    ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးဟုဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးဟုဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးဟုဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူးဟု    ထင္မွတ္ရသည့္ထင္မွတ္ရသည့္ထင္မွတ္ရသည့္ထင္မွတ္ရသည့္    ကိစၥေလးေတြကကိစၥေလးေတြကကိစၥေလးေတြကကိစၥေလးေတြက    

ႀကီးမားနက္႐ႈိင္းေသာႀကီးမားနက္႐ႈိင္းေသာႀကီးမားနက္႐ႈိင္းေသာႀကီးမားနက္႐ႈိင္းေသာ    ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိ    သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္သယ္ေဆာင္လာတတ္သည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ရာဇဝင္တြင္ရာဇဝင္တြင္ရာဇဝင္တြင္ရာဇဝင္တြင္    ျမင္းခြာ၌ျမင္းခြာ၌ျမင္းခြာ၌ျမင္းခြာ၌    
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သံတစ္ေခ်ာင္းျပဳတ္ေနသည္ကုိသံတစ္ေခ်ာင္းျပဳတ္ေနသည္ကုိသံတစ္ေခ်ာင္းျပဳတ္ေနသည္ကုိသံတစ္ေခ်ာင္းျပဳတ္ေနသည္ကုိ    ဂ႐ုမစုိက္မိဘဲဂ႐ုမစုိက္မိဘဲဂ႐ုမစုိက္မိဘဲဂ႐ုမစုိက္မိဘဲ    ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕ေ႐ႊ႕ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕ေ႐ႊ႕ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕ေ႐ႊ႕ေန႔ေ႐ႊ႕ညေ႐ႊ႕ေ႐ႊ႕မိေသာမိေသာမိေသာမိေသာ    ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္    စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲလုံးစစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲလုံးစစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲလုံးစစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲလုံး    ဆုံး႐ႈံးရသည့္ဆုံး႐ႈံးရသည့္ဆုံး႐ႈံးရသည့္ဆုံး႐ႈံးရသည့္    

ဥပမာတစ္ရပ္ဥပမာတစ္ရပ္ဥပမာတစ္ရပ္ဥပမာတစ္ရပ္    ရိွသည္မဟုတ္ပါလား။ရိွသည္မဟုတ္ပါလား။ရိွသည္မဟုတ္ပါလား။ရိွသည္မဟုတ္ပါလား။    

    ဤကိစၥတြင္လည္းဤကိစၥတြင္လည္းဤကိစၥတြင္လည္းဤကိစၥတြင္လည္း    စဥ္းစားၾကည့္။စဥ္းစားၾကည့္။စဥ္းစားၾကည့္။စဥ္းစားၾကည့္။    ဤကိစၥမေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းကုိဤကိစၥမေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းကုိဤကိစၥမေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းကုိဤကိစၥမေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းကုိ    ေသေသခ်ာခာ်ေသေသခ်ာခာ်ေသေသခ်ာခာ်ေသေသခ်ာခာ်    မေျဖရွင္းႏိုင္ပါလွ်င္မေျဖရွင္းႏိုင္ပါလွ်င္မေျဖရွင္းႏိုင္ပါလွ်င္မေျဖရွင္းႏိုင္ပါလွ်င္    

သူတို႔လင္မယား၏သူတို႔လင္မယား၏သူတို႔လင္မယား၏သူတို႔လင္မယား၏    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္    သံသယမီးပြားေတြ၊သံသယမီးပြားေတြ၊သံသယမီးပြားေတြ၊သံသယမီးပြားေတြ၊    မေက်မနပ္မေက်မနပ္မေက်မနပ္မေက်မနပ္    စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္    ျဖစ္မႈေတြျဖစ္မႈေတြျဖစ္မႈေတြျဖစ္မႈေတြ၊၊၊၊    လင္စိတ္သားစိတ္လင္စိတ္သားစိတ္လင္စိတ္သားစိတ္လင္စိတ္သားစိတ္    

ကုန္ဆုံးျခင္းေတြမွသည္ကုန္ဆုံးျခင္းေတြမွသည္ကုန္ဆုံးျခင္းေတြမွသည္ကုန္ဆုံးျခင္းေတြမွသည္    အငယ္အေႏွာင္းထားျခင္း၊အငယ္အေႏွာင္းထားျခင္း၊အငယ္အေႏွာင္းထားျခင္း၊အငယ္အေႏွာင္းထားျခင္း၊    အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းအိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းအိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းအိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း    စသည့္စသည့္စသည့္စသည့္    ႀကီးမားသည့္ႀကီးမားသည့္ႀကီးမားသည့္ႀကီးမားသည့္    ျပႆနာေတြအထိျပႆနာေတြအထိျပႆနာေတြအထိျပႆနာေတြအထိ    

ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလ... ... ... ... ယခုျဖစ္ေနေသာယခုျဖစ္ေနေသာယခုျဖစ္ေနေသာယခုျဖစ္ေနေသာ    ျပႆနာ၏ျပႆနာ၏ျပႆနာ၏ျပႆနာ၏    အဓိကတရားခံအစစ္သည္အဓိကတရားခံအစစ္သည္အဓိကတရားခံအစစ္သည္အဓိကတရားခံအစစ္သည္    လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ    ''''ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ' ' ' ' 

ပင္ျဖစ္သည္ဟူပင္ျဖစ္သည္ဟူပင္ျဖစ္သည္ဟူပင္ျဖစ္သည္ဟူ၍၍၍၍    အျပစ္ပုံခ်ၾကသည့္အျပစ္ပုံခ်ၾကသည့္အျပစ္ပုံခ်ၾကသည့္အျပစ္ပုံခ်ၾကသည့္    တရားသူႀကီးေတြရိွေနသည္တရားသူႀကီးေတြရိွေနသည္တရားသူႀကီးေတြရိွေနသည္တရားသူႀကီးေတြရိွေနသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ဤျဖစ္ရပ္၌ဤျဖစ္ရပ္၌ဤျဖစ္ရပ္၌ဤျဖစ္ရပ္၌    ကုိေက်ာ္စြာ၏ကုိေက်ာ္စြာ၏ကုိေက်ာ္စြာ၏ကုိေက်ာ္စြာ၏    

ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းကုိကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းကုိကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းကုိကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းကုိ    သံသယျဖစ္ေနသူေတြသံသယျဖစ္ေနသူေတြသံသယျဖစ္ေနသူေတြသံသယျဖစ္ေနသူေတြ    အမ်ားႀကီးရိွေၾကာင္းအမ်ားႀကီးရိွေၾကာင္းအမ်ားႀကီးရိွေၾကာင္းအမ်ားႀကီးရိွေၾကာင္း    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    အသိဆုံးပင္။အသိဆုံးပင္။အသိဆုံးပင္။အသိဆုံးပင္။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးကုိကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးကုိကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးကုိကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးကုိ    ဆိုလိုပါသနည္း။ဆိုလိုပါသနည္း။ဆိုလိုပါသနည္း။ဆိုလိုပါသနည္း။    ကုိေက်ာ္စြာည့ံသည္ဆိုလွ်င္ေကာကုိေက်ာ္စြာည့ံသည္ဆိုလွ်င္ေကာကုိေက်ာ္စြာည့ံသည္ဆိုလွ်င္ေကာကုိေက်ာ္စြာည့ံသည္ဆိုလွ်င္ေကာ    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    

ည့ံပါသနည္း။ည့ံပါသနည္း။ည့ံပါသနည္း။ည့ံပါသနည္း။    စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔လား။စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔လား။စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔လား။စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔လား။    ေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာ    အိမ္ေထာင္ရွင္မအိမ္ေထာင္ရွင္မအိမ္ေထာင္ရွင္မအိမ္ေထာင္ရွင္မ    အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္    

မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္    ခ်စ္ပြဲဝင္ရမည္မွာခ်စ္ပြဲဝင္ရမည္မွာခ်စ္ပြဲဝင္ရမည္မွာခ်စ္ပြဲဝင္ရမည္မွာ    လုံးဝစာမလိပ္သည့္ကိစၥ၌လုံးဝစာမလိပ္သည့္ကိစၥ၌လုံးဝစာမလိပ္သည့္ကိစၥ၌လုံးဝစာမလိပ္သည့္ကိစၥ၌    အေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာအေရးပါေသာ    အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ    

''''လုံေလာက္ေသာလုံေလာက္ေသာလုံေလာက္ေသာလုံေလာက္ေသာ    လႈံ႕ေဆာ္မႈမရိွျခင္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမရိွျခင္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမရိွျခင္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမရိွျခင္း''''    ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္    ဟူဟူဟူဟူ၍၍၍၍    ဤကိစၥႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္ဤကိစၥႏွင့္    ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္    ပုံႏိွပ္စာအုပ္ႀကီးေတြထဲပုံႏိွပ္စာအုပ္ႀကီးေတြထဲပုံႏိွပ္စာအုပ္ႀကီးေတြထဲပုံႏိွပ္စာအုပ္ႀကီးေတြထဲ    အခိုင္အမာအခိုင္အမာအခိုင္အမာအခိုင္အမာ    

ဆိုထားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ဆိုထားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ဆိုထားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ဆိုထားေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။    

    သုိ႔ဆိုလွ်င္သုိ႔ဆိုလွ်င္သုိ႔ဆိုလွ်င္သုိ႔ဆိုလွ်င္... ... ... ... ပထမဦးစြာပထမဦးစြာပထမဦးစြာပထမဦးစြာ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူေသာခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူေသာခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူေသာခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူေသာ    အႏုပညာဆန္လွေသာအႏုပညာဆန္လွေသာအႏုပညာဆန္လွေသာအႏုပညာဆန္လွေသာ    ပညာရပ္၌ပညာရပ္၌ပညာရပ္၌ပညာရပ္၌    ပါဝင္သည့္ပါဝင္သည့္ပါဝင္သည့္ပါဝင္သည့္    

အဆင့္ေလးဆင့္အေၾကာင္းအဆင့္ေလးဆင့္အေၾကာင္းအဆင့္ေလးဆင့္အေၾကာင္းအဆင့္ေလးဆင့္အေၾကာင္း    ဗဟုသုတအျဖစ္ဗဟုသုတအျဖစ္ဗဟုသုတအျဖစ္ဗဟုသုတအျဖစ္    သိထားသင့္ပါသည္။သိထားသင့္ပါသည္။သိထားသင့္ပါသည္။သိထားသင့္ပါသည္။    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းပညာ၌ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းပညာ၌ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းပညာ၌ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းပညာ၌    က်ားေက်ားေက်ားေက်ားေရာရာရာရာ    မပါမပါမပါမပါ    

လူသားတစ္ဦး၏လူသားတစ္ဦး၏လူသားတစ္ဦး၏လူသားတစ္ဦး၏    စိတ္ဆႏၵတြင္စိတ္ဆႏၵတြင္စိတ္ဆႏၵတြင္စိတ္ဆႏၵတြင္    တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္    ေျပာင္းလဲသြားတတ္ေသာေျပာင္းလဲသြားတတ္ေသာေျပာင္းလဲသြားတတ္ေသာေျပာင္းလဲသြားတတ္ေသာ    အဆင့္ေတြရိွပါ၏။အဆင့္ေတြရိွပါ၏။အဆင့္ေတြရိွပါ၏။အဆင့္ေတြရိွပါ၏။    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    

အေျခခံအဆင့္ကေတာ့အေျခခံအဆင့္ကေတာ့အေျခခံအဆင့္ကေတာ့အေျခခံအဆင့္ကေတာ့    စိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာအဆင့္စိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာအဆင့္စိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာအဆင့္စိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာအဆင့္    (Excitement) (Excitement) (Excitement) (Excitement) ပဲျဖစ္သည္။ပဲျဖစ္သည္။ပဲျဖစ္သည္။ပဲျဖစ္သည္။    ဤအဆင့္သည္ဤအဆင့္သည္ဤအဆင့္သည္ဤအဆင့္သည္    ပညာရပ္တစ္ခု၌ပညာရပ္တစ္ခု၌ပညာရပ္တစ္ခု၌ပညာရပ္တစ္ခု၌    

အေျခခံအက်ဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးအေျခခံအက်ဆုံး    လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။    ဤပထမအဆင့္မပါဘဲဤပထမအဆင့္မပါဘဲဤပထမအဆင့္မပါဘဲဤပထမအဆင့္မပါဘဲ    ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔ေနာက္တစ္ဆင့္သုိ႔    တက္တက္တက္တက္ရန္ရန္ရန္ရန္    ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။    

    ဥပမာဆိုရမည္ဆိုပါလွ်င္ဥပမာဆိုရမည္ဆိုပါလွ်င္ဥပမာဆိုရမည္ဆိုပါလွ်င္ဥပမာဆိုရမည္ဆိုပါလွ်င္    ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဘြဲ႔ရပညာတတ္    တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔    အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ကအေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ကအေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ကအေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္က    ''''ဝဝဝဝ' ' ' ' ဝလုံးေလးဝလုံးေလးဝလုံးေလးဝလုံးေလး    

ဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔ကဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔ကဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔ကဝိုင္းဝိုင္းေရးတတ္ဖို႔က    ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊    ခေခြးခေခြးခေခြးခေခြး    စသည့္စသည့္စသည့္စသည့္    အေျခခံေတြကုိအေျခခံေတြကုိအေျခခံေတြကုိအေျခခံေတြကုိ    ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ရသည့္ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ရသည့္ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ရသည့္ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ရသည့္    သူငယ္တန္းကသူငယ္တန္းကသူငယ္တန္းကသူငယ္တန္းက    စရမည္စရမည္စရမည္စရမည္    

မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊ကႀကီး၊    ခေခြးခေခြးခေခြးခေခြး    မတတ္ဘဲမတတ္ဘဲမတတ္ဘဲမတတ္ဘဲ    အထက္တန္းသုိ႔အထက္တန္းသုိ႔အထက္တန္းသုိ႔အထက္တန္းသုိ႔    မည္သုိမည္သုိမည္သုိမည္သုိ႔မည္ပုံလွမ္းတက္ရပါမည္နည္း။႔မည္ပုံလွမ္းတက္ရပါမည္နည္း။႔မည္ပုံလွမ္းတက္ရပါမည္နည္း။႔မည္ပုံလွမ္းတက္ရပါမည္နည္း။    ထို႔အတူပင္ထို႔အတူပင္ထို႔အတူပင္ထို႔အတူပင္    

သခၤ်ာပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔သခၤ်ာပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔သခၤ်ာပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔သခၤ်ာပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ၁၁၁၁----    ၂၂၂၂----    ၃၃၃၃----    ၄၄၄၄    စသည့္ကိန္းဂဏန္းေတြစသည့္ကိန္းဂဏန္းေတြစသည့္ကိန္းဂဏန္းေတြစသည့္ကိန္းဂဏန္းေတြ... ... ... ... အေျခခံအေပါင္း၊အေျခခံအေပါင္း၊အေျခခံအေပါင္း၊အေျခခံအေပါင္း၊    အႏုတ္၊အႏုတ္၊အႏုတ္၊အႏုတ္၊    အေျမႇာက္၊အေျမႇာက္၊အေျမႇာက္၊အေျမႇာက္၊    

အစား၊အစား၊အစား၊အစား၊    အလီေပါင္းေတြအလီေပါင္းေတြအလီေပါင္းေတြအလီေပါင္းေတြ    ရဖို႔ကရဖို႔ကရဖို႔ကရဖို႔က    စရမည္စရမည္စရမည္စရမည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ထိုထိုထိုထို    ဥပမာက့ဲသုိ႔ပင္ဥပမာက့ဲသုိ႔ပင္ဥပမာက့ဲသုိ႔ပင္ဥပမာက့ဲသုိ႔ပင္    က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းဟူသည့္    အႏုပညာတစ္အႏုပညာတစ္အႏုပညာတစ္အႏုပညာတစ္ရပ္၌လည္းရပ္၌လည္းရပ္၌လည္းရပ္၌လည္း    စိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြလာျခင္းစိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြလာျခင္းစိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြလာျခင္းစိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြလာျခင္း    

(Excitement) (Excitement) (Excitement) (Excitement) အဆင့္ဟူသည္အဆင့္ဟူသည္အဆင့္ဟူသည္အဆင့္ဟူသည္    ကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီး    ခေခြးခေခြးခေခြးခေခြး    ၁၁၁၁----    ၂၂၂၂----    ၃၃၃၃----    ၄၄၄၄    က့ဲသုိ႔ေသာက့ဲသုိ႔ေသာက့ဲသုိ႔ေသာက့ဲသုိ႔ေသာ    အေျခခံအက်ဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးအေျခခံအက်ဆုံး    လိုအပ္ခ်က္ပင္တည္း။လိုအပ္ခ်က္ပင္တည္း။လိုအပ္ခ်က္ပင္တည္း။လိုအပ္ခ်က္ပင္တည္း။    

ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာဟူသည္ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာဟူသည္ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာဟူသည္ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာဟူသည္    စိတ္ဆႏၵမပါဘဲလုပ္၍စိတ္ဆႏၵမပါဘဲလုပ္၍စိတ္ဆႏၵမပါဘဲလုပ္၍စိတ္ဆႏၵမပါဘဲလုပ္၍    မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်    လွလွပပလွလွပပလွလွပပလွလွပပ    အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ႏွင့္အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ႏွင့္အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ႏွင့္အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ႏွင့္    ၿပီးႏိုင္သည့္ၿပီးႏိုင္သည့္ၿပီးႏိုင္သည့္ၿပီးႏိုင္သည့္    ကိစၥမ်ဳိးကိစၥမ်ဳိးကိစၥမ်ဳိးကိစၥမ်ဳိး    

မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။    စိတ္ဆႏၵတြင္စိတ္ဆႏၵတြင္စိတ္ဆႏၵတြင္စိတ္ဆႏၵတြင္    အမ်ဳိးအမ်ဳိးအမ်ဳိးအမ်ဳိးသားကလည္းသားကလည္းသားကလည္းသားကလည္း    ခ်စ္လိုျခင္းဆႏၵေတြခ်စ္လိုျခင္းဆႏၵေတြခ်စ္လိုျခင္းဆႏၵေတြခ်စ္လိုျခင္းဆႏၵေတြ    ျပင္းျပင္းျပျပျပင္းျပင္းျပျပျပင္းျပင္းျပျပျပင္းျပင္းျပျပ    ရိွပါမွရိွပါမွရိွပါမွရိွပါမွ... ... ... ... အမ်ဳိးသမီးကလည္းအမ်ဳိးသမီးကလည္းအမ်ဳိးသမီးကလည္းအမ်ဳိးသမီးကလည္း    

အခ်စ္ခံလိုစိတ္ေတြႏွင့္အခ်စ္ခံလိုစိတ္ေတြႏွင့္အခ်စ္ခံလိုစိတ္ေတြႏွင့္အခ်စ္ခံလိုစိတ္ေတြႏွင့္    ျပည့္လွ်မ္းေနပါမွျပည့္လွ်မ္းေနပါမွျပည့္လွ်မ္းေနပါမွျပည့္လွ်မ္းေနပါမွ    အဆင္ေျပေျပႏွင့္အဆင္ေျပေျပႏွင့္အဆင္ေျပေျပႏွင့္အဆင္ေျပေျပႏွင့္    အိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာ    စုိျပည္မည္ျဖစ္ပါသည္။စုိျပည္မည္ျဖစ္ပါသည္။စုိျပည္မည္ျဖစ္ပါသည္။စုိျပည္မည္ျဖစ္ပါသည္။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၈၈၈၈၈၈၈၈))))))))        

အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔အခ်စ္ေတာင္ထြတ္သို႔        ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး        ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္ေလွကားထစ္        

        

        

        

    ''''အခ်စ္အခ်စ္အခ်စ္အခ်စ္' ' ' ' ဆိုတာဆိုတာဆိုတာဆိုတာ    အဘယ္က့ဲအဘယ္က့ဲအဘယ္က့ဲအဘယ္က့ဲသို႔ေသာသို႔ေသာသို႔ေသာသို႔ေသာ    အရာနည္း။အရာနည္း။အရာနည္း။အရာနည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကေလာင္တံကုိကေလာင္တံကုိကေလာင္တံကုိကေလာင္တံကုိ    ညာလက္ကညာလက္ကညာလက္ကညာလက္က    

ကုိင္ေဆာင္ကာကုိင္ေဆာင္ကာကုိင္ေဆာင္ကာကုိင္ေဆာင္ကာ    ဘယ္လက္ကဘယ္လက္ကဘယ္လက္ကဘယ္လက္က    စားပြဲေပၚမွာစားပြဲေပၚမွာစားပြဲေပၚမွာစားပြဲေပၚမွာ    ေမးကေလးကုိေမးကေလးကုိေမးကေလးကုိေမးကေလးကုိ    ေထာက္၍ေထာက္၍ေထာက္၍ေထာက္၍    ငုိင္ေတြေငးေမာေနမိေလ၏။ငုိင္ေတြေငးေမာေနမိေလ၏။ငုိင္ေတြေငးေမာေနမိေလ၏။ငုိင္ေတြေငးေမာေနမိေလ၏။    သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္    

စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလး    ရိွ၏။ရိွ၏။ရိွ၏။ရိွ၏။    စာ႐ြက္ျဖဴေလးေပၚစာ႐ြက္ျဖဴေလးေပၚစာ႐ြက္ျဖဴေလးေပၚစာ႐ြက္ျဖဴေလးေပၚ    ေငးစုိက္ၾကည့္ရင္းေငးစုိက္ၾကည့္ရင္းေငးစုိက္ၾကည့္ရင္းေငးစုိက္ၾကည့္ရင္း... '... '... '... 'ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္' ' ' ' ဟုအမည္ရေသာဟုအမည္ရေသာဟုအမည္ရေသာဟုအမည္ရေသာ    ဝတၳဳဟုဝတၳဳဟုဝတၳဳဟုဝတၳဳဟု    

ေခေခေခေခၚရမည္လားၚရမည္လားၚရမည္လားၚရမည္လား............    ေဆာင္းပါးလားေဆာင္းပါးလားေဆာင္းပါးလားေဆာင္းပါးလား... ... ... ... ဇာတ္လမ္းေလးဇာတ္လမ္းေလးဇာတ္လမ္းေလးဇာတ္လမ္းေလး    တစ္ပုဒ္လားတစ္ပုဒ္လားတစ္ပုဒ္လားတစ္ပုဒ္လား... ... ... ... က်န္းမာေရးက်န္းမာေရးက်န္းမာေရးက်န္းမာေရး    ပညာေပးလားပညာေပးလားပညာေပးလားပညာေပးလား............    ေဝဖန္ေရးဆရာတစ္ဦးေဝဖန္ေရးဆရာတစ္ဦးေဝဖန္ေရးဆရာတစ္ဦးေဝဖန္ေရးဆရာတစ္ဦး    

ေျပာခ့ဲသလုိေျပာခ့ဲသလုိေျပာခ့ဲသလုိေျပာခ့ဲသလုိ    သုတမ်ားမ်ားသုတမ်ားမ်ားသုတမ်ားမ်ားသုတမ်ားမ်ား    ရသနည္းနည္းရသနည္းနည္းရသနည္းနည္းရသနည္းနည္း    ေဆးေဆာင္းပါးလားေဆးေဆာင္းပါးလားေဆးေဆာင္းပါးလားေဆးေဆာင္းပါးလား... ... ... ... ဘာမွန္းညာမွန္းေသေသခာ်ခ်ာဘာမွန္းညာမွန္းေသေသခာ်ခ်ာဘာမွန္းညာမွန္းေသေသခာ်ခ်ာဘာမွန္းညာမွန္းေသေသခာ်ခ်ာ    ေရေရရာရာေရေရရာရာေရေရရာရာေရေရရာရာ    မသိေသာမသိေသာမသိေသာမသိေသာ    

စာေလးတစ္ပုဒ္၏စာေလးတစ္ပုဒ္၏စာေလးတစ္ပုဒ္၏စာေလးတစ္ပုဒ္၏    အမွတ္အမွတ္အမွတ္အမွတ္((((၈၈၈၈))))ကုိကုိကုိကုိ    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ေရးရမည္နည္းဟူ၍ေရးရမည္နည္းဟူ၍ေရးရမည္နည္းဟူ၍ေရးရမည္နည္းဟူ၍    မသိႏိုင္ေအာင္မသိႏိုင္ေအာင္မသိႏိုင္ေအာင္မသိႏိုင္ေအာင္    ရိွပါေပ၏။ရိွပါေပ၏။ရိွပါေပ၏။ရိွပါေပ၏။    ''''''''ႏွစ္ပတ္ရိွၿပီႏွစ္ပတ္ရိွၿပီႏွစ္ပတ္ရိွၿပီႏွစ္ပတ္ရိွၿပီ    ဆရာ့စာမပါတာမုိ႔ဆရာ့စာမပါတာမုိ႔ဆရာ့စာမပါတာမုိ႔ဆရာ့စာမပါတာမုိ႔    

ပရိသတ္ကပရိသတ္ကပရိသတ္ကပရိသတ္က    ေမးလွၿပီေမးလွၿပီေမးလွၿပီေမးလွၿပီ... ... ... ... ဆရာဘာလို႔ဆရာဘာလို႔ဆရာဘာလို႔ဆရာဘာလို႔    စာဆက္မေရးတာလဲတ့ဲစာဆက္မေရးတာလဲတ့ဲစာဆက္မေရးတာလဲတ့ဲစာဆက္မေရးတာလဲတ့ဲ... ... ... ... ဆရာရဲ႕ဆရာရဲ႕ဆရာရဲ႕ဆရာရဲ႕    ''''ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္' ' ' ' ဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲ    အခန္းဆက္အခန္းဆက္အခန္းဆက္အခန္းဆက္    ဝတၳဳေလးကုိဝတၳဳေလးကုိဝတၳဳေလးကုိဝတၳဳေလးကုိ    

ေစာင့္ဖတ္ေနတ့ဲေစာင့္ဖတ္ေနတ့ဲေစာင့္ဖတ္ေနတ့ဲေစာင့္ဖတ္ေနတ့ဲ    ပရိသတ္ကပရိသတ္ကပရိသတ္ကပရိသတ္က    ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီ'' '' '' '' ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    အယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလး    ''''ဇြန္ဇြန္ဇြန္ဇြန္' ' ' ' ၏အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးက၏အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးက၏အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးက၏အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးက    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    

လႈပ္ႏႈိးလိုက္သလိုလႈပ္ႏႈိးလိုက္သလိုလႈပ္ႏႈိးလိုက္သလိုလႈပ္ႏႈိးလိုက္သလိုပင္။ပင္။ပင္။ပင္။    
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    မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။    ဘာလိုလုိႏွင့္ဘာလိုလုိႏွင့္ဘာလိုလုိႏွင့္ဘာလိုလုိႏွင့္    သူစာေရးဖုိ႔သူစာေရးဖုိ႔သူစာေရးဖုိ႔သူစာေရးဖုိ႔    ႀကိဳးစားခ့ဲသည္မွာႀကိဳးစားခ့ဲသည္မွာႀကိဳးစားခ့ဲသည္မွာႀကိဳးစားခ့ဲသည္မွာ    ႏွစ္ပတ္တိတိႏွစ္ပတ္တိတိႏွစ္ပတ္တိတိႏွစ္ပတ္တိတိ    ရိွသြားခ့ဲၿပီပဲ။ရိွသြားခ့ဲၿပီပဲ။ရိွသြားခ့ဲၿပီပဲ။ရိွသြားခ့ဲၿပီပဲ။    စာတစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္စာတစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္စာတစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္စာတစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္... ... ... ... 

မွားသြားမည္စိုးရိမ္၍မွားသြားမည္စိုးရိမ္၍မွားသြားမည္စိုးရိမ္၍မွားသြားမည္စိုးရိမ္၍............    ျပန္ၿဖဲပစ္လိုက္ျပန္ၿဖဲပစ္လိုက္ျပန္ၿဖဲပစ္လိုက္ျပန္ၿဖဲပစ္လိုက္............    ေနာက္တစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္ေနာက္တစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္ေနာက္တစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္ေနာက္တစ္ေၾကာင္းေရးလုိက္... ... ... ... စာ႐ြက္ကုိလုံးေျခ၍စာ႐ြက္ကုိလုံးေျခ၍စာ႐ြက္ကုိလုံးေျခ၍စာ႐ြက္ကုိလုံးေျခ၍    လႊင့္ပစ္လိုက္ႏွင့္လႊင့္ပစ္လိုက္ႏွင့္လႊင့္ပစ္လိုက္ႏွင့္လႊင့္ပစ္လိုက္ႏွင့္    သူ႔အခန္းထဲသူ႔အခန္းထဲသူ႔အခန္းထဲသူ႔အခန္းထဲ    

စာ႐ြက္စုတ္အလုံးေလးေတြစာ႐ြက္စုတ္အလုံးေလးေတြစာ႐ြက္စုတ္အလုံးေလးေတြစာ႐ြက္စုတ္အလုံးေလးေတြ    ျပျပျပျပန္႔က်ဲ၍ေနေလၿပီ။န္႔က်ဲ၍ေနေလၿပီ။န္႔က်ဲ၍ေနေလၿပီ။န္႔က်ဲ၍ေနေလၿပီ။    သူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္က    ဘာႏွင့္တူသနည္း။ဘာႏွင့္တူသနည္း။ဘာႏွင့္တူသနည္း။ဘာႏွင့္တူသနည္း။    

    ကုိယ့္ဘာသာကုိယ့္ဘာသာကုိယ့္ဘာသာကုိယ့္ဘာသာ    လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့လမ္းေလွ်ာက္ေတာ့    ဘယ္ဘယ္ဘယ္ဘယ္... ... ... ... ညာညာညာညာ............    ေျခလွမ္းေလးမွန္မွန္ႏွင့္ေျခလွမ္းေလးမွန္မွန္ႏွင့္ေျခလွမ္းေလးမွန္မွန္ႏွင့္ေျခလွမ္းေလးမွန္မွန္ႏွင့္    အိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာ    စုိျပည္ေနသေလာက္စုိျပည္ေနသေလာက္စုိျပည္ေနသေလာက္စုိျပည္ေနသေလာက္............    

ေျခလွမ္းမမွားေစနဲ႔ေျခလွမ္းမမွားေစနဲ႔ေျခလွမ္းမမွားေစနဲ႔ေျခလွမ္းမမွားေစနဲ႔... ... ... ... ဘယ္တစ္လွမ္းလွမ္းၿပီးမွဘယ္တစ္လွမ္းလွမ္းၿပီးမွဘယ္တစ္လွမ္းလွမ္းၿပီးမွဘယ္တစ္လွမ္းလွမ္းၿပီးမွ    ညာတစ္လွမ္းကုိလွမ္းညာတစ္လွမ္းကုိလွမ္းညာတစ္လွမ္းကုိလွမ္းညာတစ္လွမ္းကုိလွမ္း............    ေသခ်ာလွမ္းေနာ္ေသခ်ာလွမ္းေနာ္ေသခ်ာလွမ္းေနာ္ေသခ်ာလွမ္းေနာ္... '... '... '... 'ဘယ္ဘယ္ဘယ္ဘယ္' '' '' '' 'ညာညာညာညာ' '' '' '' 'ဘယ္ဘယ္ဘယ္ဘယ္' '' '' '' 'ညာညာညာညာ' ' ' ' ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    

တစ္ေယာက္ေတစ္ေယာက္ေတစ္ေယာက္ေတစ္ေယာက္ေယာက္ကယာက္ကယာက္ကယာက္က    ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္    ျပင္ဆင္ေပးေတာ့မွျပင္ဆင္ေပးေတာ့မွျပင္ဆင္ေပးေတာ့မွျပင္ဆင္ေပးေတာ့မွ    ေျခလွမ္းမွားမည္ကုိေျခလွမ္းမွားမည္ကုိေျခလွမ္းမွားမည္ကုိေျခလွမ္းမွားမည္ကုိ    စိုးရိမ္၍စိုးရိမ္၍စိုးရိမ္၍စိုးရိမ္၍    လမ္းေလွ်ာက္မရေတာ့ေသာလမ္းေလွ်ာက္မရေတာ့ေသာလမ္းေလွ်ာက္မရေတာ့ေသာလမ္းေလွ်ာက္မရေတာ့ေသာ    

ပုံစံႏွင့္ပင္ပုံစံႏွင့္ပင္ပုံစံႏွင့္ပင္ပုံစံႏွင့္ပင္    တူေနၿပီတည္း။တူေနၿပီတည္း။တူေနၿပီတည္း။တူေနၿပီတည္း။    

    ''''''''ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ... ... ... ... ဆရာ့စာေလးေတြကုိဆရာ့စာေလးေတြကုိဆရာ့စာေလးေတြကုိဆရာ့စာေလးေတြကုိ    နည္းနည္းသတိထားၿပီးနည္းနည္းသတိထားၿပီးနည္းနည္းသတိထားၿပီးနည္းနည္းသတိထားၿပီး    ေရးေပးပါေနာ္ေရးေပးပါေနာ္ေရးေပးပါေနာ္ေရးေပးပါေနာ္'' '' '' '' ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    အယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလးအယ္ဒီတာမေလး    ''''ဇြန္ဇြန္ဇြန္ဇြန္' ' ' ' ကကကက    လွမ္း၍လွမ္း၍လွမ္း၍လွမ္း၍    

သတိေပးကတည္းကသတိေပးကတည္းကသတိေပးကတည္းကသတိေပးကတည္းက    သူစာဆက္ေရးဖို႔သူစာဆက္ေရးဖို႔သူစာဆက္ေရးဖို႔သူစာဆက္ေရးဖို႔    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    ခက္ခဲသြားျခက္ခဲသြားျခက္ခဲသြားျခက္ခဲသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ခင္းျဖစ္ပါသည္။ခင္းျဖစ္ပါသည္။ခင္းျဖစ္ပါသည္။    စာ႐ြက္ျဖဴျဖဴကုိစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴကုိစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴကုိစာ႐ြက္ျဖဴျဖဴကုိ    ေရွ႕မွာခ်၍ေရွ႕မွာခ်၍ေရွ႕မွာခ်၍ေရွ႕မွာခ်၍    ထိုင္ငုိင္လိုက္၊ထိုင္ငုိင္လိုက္၊ထိုင္ငုိင္လိုက္၊ထိုင္ငုိင္လိုက္၊    

ေရးလုိက္၊ေရးလုိက္၊ေရးလုိက္၊ေရးလုိက္၊    ဖ်က္လိုက္၊ဖ်က္လိုက္၊ဖ်က္လိုက္၊ဖ်က္လိုက္၊    ၿဖဲလိုက္ႏွင့္ၿဖဲလိုက္ႏွင့္ၿဖဲလိုက္ႏွင့္ၿဖဲလိုက္ႏွင့္    စာလုံးေလးေတြကစာလုံးေလးေတြကစာလုံးေလးေတြကစာလုံးေလးေတြက    ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္သိ႔ုပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္သိ႔ုပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္သိ႔ုပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္သိ႔ု    ေရာက္မလာေတာ့ဘဲေရာက္မလာေတာ့ဘဲေရာက္မလာေတာ့ဘဲေရာက္မလာေတာ့ဘဲ    လုံးခ်င္းလုံးခ်င္းလုံးခ်င္းလုံးခ်င္း    ((((အလုံးေလးေတြအလုံးေလးေတြအလုံးေလးေတြအလုံးေလးေတြ    

အျဖစ္အျဖစ္အျဖစ္အျဖစ္))))    ျခင္းထဲေရာက္သြားေလေတာ့၏။ျခင္းထဲေရာက္သြားေလေတာ့၏။ျခင္းထဲေရာက္သြားေလေတာ့၏။ျခင္းထဲေရာက္သြားေလေတာ့၏။    

    အခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာ    တေစၧလိုပဲတ့ဲ၊တေစၧလိုပဲတ့ဲ၊တေစၧလိုပဲတ့ဲ၊တေစၧလိုပဲတ့ဲ၊    ေျပာတ့ဲသူမ်ားသေလာက္ေျပာတ့ဲသူမ်ားသေလာက္ေျပာတ့ဲသူမ်ားသေလာက္ေျပာတ့ဲသူမ်ားသေလာက္    တကယ္လက္ေတကယ္လက္ေတကယ္လက္ေတကယ္လက္ေတြ႔တြ႔တြ႔တြ႔    ျမင္ဖူးတ့ဲသူျမင္ဖူးတ့ဲသူျမင္ဖူးတ့ဲသူျမင္ဖူးတ့ဲသူ    သိပ္ရွားသတ့ဲသိပ္ရွားသတ့ဲသိပ္ရွားသတ့ဲသိပ္ရွားသတ့ဲ... ... ... ... ဟုဟုဟုဟု    

ေျပာသံၾကားဖူးပါ၏။ေျပာသံၾကားဖူးပါ၏။ေျပာသံၾကားဖူးပါ၏။ေျပာသံၾကားဖူးပါ၏။    အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္    ဘယ္လိုေသာအရာနည္းဘယ္လိုေသာအရာနည္းဘယ္လိုေသာအရာနည္းဘယ္လိုေသာအရာနည္း... ... ... ... ခ်စ္ျခင္းဟူသည္ခ်စ္ျခင္းဟူသည္ခ်စ္ျခင္းဟူသည္ခ်စ္ျခင္းဟူသည္    အႏုပညာဟူ၍လည္းအႏုပညာဟူ၍လည္းအႏုပညာဟူ၍လည္းအႏုပညာဟူ၍လည္း    သူၾကားဖူး၏။သူၾကားဖူး၏။သူၾကားဖူး၏။သူၾကားဖူး၏။    

ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ေရာခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ေရာခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ေရာခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ေရာ    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ရိွသနည္း။ရိွသနည္း။ရိွသနည္း။ရိွသနည္း။    အႏုပညာတစ္ခု၌အႏုပညာတစ္ခု၌အႏုပညာတစ္ခု၌အႏုပညာတစ္ခု၌    အလွအပရိွ၏။အလွအပရိွ၏။အလွအပရိွ၏။အလွအပရိွ၏။    အလွတရားကုိေရာအလွတရားကုိေရာအလွတရားကုိေရာအလွတရားကုိေရာ    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသနည္း။အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသနည္း။အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသနည္း။အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသနည္း။    

    ပူေလာင္ေပူေလာင္ေပူေလာင္ေပူေလာင္ေသာအလွသာအလွသာအလွသာအလွ............    ေအးျမေသာအလွေအးျမေသာအလွေအးျမေသာအလွေအးျမေသာအလွ............    ျပင္းျပေသာအလွျပင္းျပေသာအလွျပင္းျပေသာအလွျပင္းျပေသာအလွ... ... ... ... ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ေသာအလွႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ေသာအလွႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ေသာအလွႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ေသာအလွ    ''''အလွတရားအလွတရားအလွတရားအလွတရား' ' ' ' 

ဟူသည္မွာလည္းဟူသည္မွာလည္းဟူသည္မွာလည္းဟူသည္မွာလည္း    အမ်ဳိးေပါင္းစုံအမ်ဳိးေပါင္းစုံအမ်ဳိးေပါင္းစုံအမ်ဳိးေပါင္းစုံ... ... ... ... အခ်စ္၌အခ်စ္၌အခ်စ္၌အခ်စ္၌    အရသာရိွသတ့ဲလားအရသာရိွသတ့ဲလားအရသာရိွသတ့ဲလားအရသာရိွသတ့ဲလား... ... ... ... ရိွသည္ဆိုလွ်င္ေရာရိွသည္ဆိုလွ်င္ေရာရိွသည္ဆိုလွ်င္ေရာရိွသည္ဆိုလွ်င္ေရာ    မည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာ    ''''ရသရသရသရသ' ' ' ' နည္း။နည္း။နည္း။နည္း။    

ခ်ဳိခ်ဳိဆိမ့္ဆိမ့္၊ခ်ဳိခ်ဳိဆိမ့္ဆိမ့္၊ခ်ဳိခ်ဳိဆိမ့္ဆိမ့္၊ခ်ဳိခ်ဳိဆိမ့္ဆိမ့္၊    ေအးေအးျမျမကမွေအးေအးျမျမကမွေအးေအးျမျမကမွေအးေအးျမျမကမွ    အရသာရိွသတ့ဲလားအရသာရိွသတ့ဲလားအရသာရိွသတ့ဲလားအရသာရိွသတ့ဲလား... ... ... ... ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္    စပ္စပ္ရွားရွားစပ္စပ္ရွားရွားစပ္စပ္ရွားရွားစပ္စပ္ရွားရွား    ခ်ဥ္ခ်ဥ္စူးခ်ဥ္ခ်ဥ္စူးခ်ဥ္ခ်ဥ္စူးခ်ဥ္ခ်ဥ္စူးစူးစူးစူးစူး    ေရွာက္သီးသုပ္ေရွာက္သီးသုပ္ေရွာက္သီးသုပ္ေရွာက္သီးသုပ္    က့ဲသုိ႔က့ဲသုိ႔က့ဲသုိ႔က့ဲသုိ႔    တ႐ွဴး႐ွဴးတ႐ွဴး႐ွဴးတ႐ွဴး႐ွဴးတ႐ွဴး႐ွဴး    

တရဲွရဲွကုိမွတရဲွရဲွကုိမွတရဲွရဲွကုိမွတရဲွရဲွကုိမွ    ႀကိဳက္တတ္သည့္သူဆိုလွ်င္ေရာႀကိဳက္တတ္သည့္သူဆိုလွ်င္ေရာႀကိဳက္တတ္သည့္သူဆိုလွ်င္ေရာႀကိဳက္တတ္သည့္သူဆိုလွ်င္ေရာ    ဒါမွမဟုတ္ဒါမွမဟုတ္ဒါမွမဟုတ္ဒါမွမဟုတ္    ခါးခါးလန္လန္ခါးခါးလန္လန္ခါးခါးလန္လန္ခါးခါးလန္လန္    အာမီရမ္ကုိမွအာမီရမ္ကုိမွအာမီရမ္ကုိမွအာမီရမ္ကုိမွ    ႀကိဳက္တတ္သူ၏ႀကိဳက္တတ္သူ၏ႀကိဳက္တတ္သူ၏ႀကိဳက္တတ္သူ၏    လွ်ာကုိလွ်ာကုိလွ်ာကုိလွ်ာကုိ    

မည္သို႔ဆိုခ်င္ပါသနည္း။မည္သို႔ဆိုခ်င္ပါသနည္း။မည္သို႔ဆိုခ်င္ပါသနည္း။မည္သို႔ဆိုခ်င္ပါသနည္း။    

    ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာတြင္ေရာခ်စ္ျခင္းအႏုပညာတြင္ေရာခ်စ္ျခင္းအႏုပညာတြင္ေရာခ်စ္ျခင္းအႏုပညာတြင္ေရာ    ေအးေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအးၿငိမ့္ၿငိမ့္    သံစဥ္ခ်ဳိျမေတးသြားေလးကမွသံစဥ္ခ်ဳိျမေတးသြားေလးကမွသံစဥ္ခ်ဳိျမေတးသြားေလးကမွသံစဥ္ခ်ဳိျမေတးသြားေလးကမွ    အႏုပညာေျမာက္သည္လား၊အႏုပညာေျမာက္သည္လား၊အႏုပညာေျမာက္သည္လား၊အႏုပညာေျမာက္သည္လား၊    ဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲ    

ဒုိဒုိဒုိဒုိင္းခနဲင္းခနဲင္းခနဲင္းခနဲ... ... ... ... ဆူညံေပါက္ကြဲတ့ဲဆူညံေပါက္ကြဲတ့ဲဆူညံေပါက္ကြဲတ့ဲဆူညံေပါက္ကြဲတ့ဲ    ေပါ့ပ္ေပါ့ပ္ေပါ့ပ္ေပါ့ပ္    ျမဴးစစ္ကေရာျမဴးစစ္ကေရာျမဴးစစ္ကေရာျမဴးစစ္ကေရာ    တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္    ျမည္တြန္ေတာက္တီးသည့္ပမာျမည္တြန္ေတာက္တီးသည့္ပမာျမည္တြန္ေတာက္တီးသည့္ပမာျမည္တြန္ေတာက္တီးသည့္ပမာ    အတြဲလိုက္အတြဲလိုက္အတြဲလိုက္အတြဲလိုက္    

အႁပြတ္လိုက္အႁပြတ္လိုက္အႁပြတ္လိုက္အႁပြတ္လိုက္    ဗလစ္ဗလစ္ဗလစ္ဗလစ္ဗလစ္ဗလစ္ဗလစ္ဗလစ္    ေျပာသည့္ေျပာသည့္ေျပာသည့္ေျပာသည့္    ဟစ္ပ္ေဟာ့ေတးသြားကေရာဟစ္ပ္ေဟာ့ေတးသြားကေရာဟစ္ပ္ေဟာ့ေတးသြားကေရာဟစ္ပ္ေဟာ့ေတးသြားကေရာ    အႏုပညာအႏုပညာအႏုပညာအႏုပညာ    မဟုတ္ဘူးလား။မဟုတ္ဘူးလား။မဟုတ္ဘူးလား။မဟုတ္ဘူးလား။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    အခုဘာေတြအခုဘာေတြအခုဘာေတြအခုဘာေတြ    ေရးေနပါသနည္း။ေရးေနပါသနည္း။ေရးေနပါသနည္း။ေရးေနပါသနည္း။    အမွားပါမည္စိုး၍အမွားပါမည္စိုး၍အမွားပါမည္စိုး၍အမွားပါမည္စိုး၍    ေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္းေရွာင္ရင္း    ဘာေတြေရး၍ဘာေတြေရး၍ဘာေတြေရး၍ဘာေတြေရး၍    

ေရးမိမွန္းမသိေတာ့ၿပီ။ေရးမိမွန္းမသိေတာ့ၿပီ။ေရးမိမွန္းမသိေတာ့ၿပီ။ေရးမိမွန္းမသိေတာ့ၿပီ။    အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္    ႏူးည့ံ၏ႏူးည့ံ၏ႏူးည့ံ၏ႏူးည့ံ၏... ... ... ... သိမ္ေမြ႔၏သိမ္ေမြ႔၏သိမ္ေမြ႔၏သိမ္ေမြ႔၏... ... ... ... လွပ၏လွပ၏လွပ၏လွပ၏... ... ... ... ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္း၏။ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္း၏။ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္း၏။ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္း၏။    အခ်စ္၏အခ်စ္၏အခ်စ္၏အခ်စ္၏    စာမ်က္ႏွာကေလးေတြကုိစာမ်က္ႏွာကေလးေတြကုိစာမ်က္ႏွာကေလးေတြကုိစာမ်က္ႏွာကေလးေတြကုိ    

ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာအခါဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာအခါဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာအခါဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာအခါ    ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္က    အခ်စ္၏အခ်စ္၏အခ်စ္၏အခ်စ္၏    ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ    စာမ်က္ႏွာမ်ားကစာမ်က္ႏွာမ်ားကစာမ်က္ႏွာမ်ားကစာမ်က္ႏွာမ်ားက    မေျပာမၿပီးမေျပာမၿပီးမေျပာမၿပီးမေျပာမၿပီး    မတီးမျမည္မတီးမျမည္မတီးမျမည္မတီးမျမည္    

ဆိုသက့ဲသုိ႔ဆိုသက့ဲသုိ႔ဆိုသက့ဲသုိ႔ဆိုသက့ဲသုိ႔    ကပ္လွ်က္လိုက္ပါလာေလ၏။ကပ္လွ်က္လိုက္ပါလာေလ၏။ကပ္လွ်က္လိုက္ပါလာေလ၏။ကပ္လွ်က္လိုက္ပါလာေလ၏။    

    ထိုကိထိုကိထိုကိထိုကိစၥမ်ားကေရာစၥမ်ားကေရာစၥမ်ားကေရာစၥမ်ားကေရာ    ႐ႊံ႕ၫြန္က့ဲသို႔႐ႊံ႕ၫြန္က့ဲသို႔႐ႊံ႕ၫြန္က့ဲသို႔႐ႊံ႕ၫြန္က့ဲသို႔    ဗြက္ပုပ္က့ဲသုိ႔ဗြက္ပုပ္က့ဲသုိ႔ဗြက္ပုပ္က့ဲသုိ႔ဗြက္ပုပ္က့ဲသုိ႔    ညစ္ညမ္းသည့္ညစ္ညမ္းသည့္ညစ္ညမ္းသည့္ညစ္ညမ္းသည့္    တဏွာကိစၥေတြတ့ဲလားတဏွာကိစၥေတြတ့ဲလားတဏွာကိစၥေတြတ့ဲလားတဏွာကိစၥေတြတ့ဲလား... ... ... ... အဲသည္အေၾကာင္းေတြကုိအဲသည္အေၾကာင္းေတြကုိအဲသည္အေၾကာင္းေတြကုိအဲသည္အေၾကာင္းေတြကုိ    

ဤသုိ႔လုိက္ကာခ်ဤသုိ႔လုိက္ကာခ်ဤသုိ႔လုိက္ကာခ်ဤသုိ႔လုိက္ကာခ်    ဖုံးကြယ္ထားျခင္းသည္ဖုံးကြယ္ထားျခင္းသည္ဖုံးကြယ္ထားျခင္းသည္ဖုံးကြယ္ထားျခင္းသည္    မည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာ    အက်ဳိးရလာဒ္ကုိအက်ဳိးရလာဒ္ကုိအက်ဳိးရလာဒ္ကုိအက်ဳိးရလာဒ္ကုိ    ေပးပါသနည္း။ေပးပါသနည္း။ေပးပါသနည္း။ေပးပါသနည္း။    ခုပဲၾကည့္ေလခုပဲၾကည့္ေလခုပဲၾကည့္ေလခုပဲၾကည့္ေလ............    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    

မိန္းကေလးႏွင့္မိန္းကေလးႏွင့္မိန္းကေလးႏွင့္မိန္းကေလးႏွင့္    ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္    ေယာက္်ားေလးေယာက္်ားေလးေယာက္်ားေလးေယာက္်ားေလး... '... '... '... 'လင္ႏွင့္လင္ႏွင့္လင္ႏွင့္လင္ႏွင့္မယားမယားမယားမယား' '' '' '' 'ဇနီးႏွင့္လင္သားဇနီးႏွင့္လင္သားဇနီးႏွင့္လင္သားဇနီးႏွင့္လင္သား' ' ' ' အၾကားအၾကားအၾကားအၾကား    မသိနားမလည္ျခင္း၊မသိနားမလည္ျခင္း၊မသိနားမလည္ျခင္း၊မသိနားမလည္ျခင္း၊    

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေျပာဆုိေဆြးေႏြးေျပာဆုိေဆြးေႏြးေျပာဆုိေဆြးေႏြး    တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈတုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈတုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈတုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈ    မရိွျခင္းမရိွျခင္းမရိွျခင္းမရိွျခင္း... ... ... ... တစ္ဦး၏ဆႏၵကုိတစ္ဦး၏ဆႏၵကုိတစ္ဦး၏ဆႏၵကုိတစ္ဦး၏ဆႏၵကုိ    တစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးက    
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နားလည္သေဘာေပါက္မႈနားလည္သေဘာေပါက္မႈနားလည္သေဘာေပါက္မႈနားလည္သေဘာေပါက္မႈ    မရိွျခင္းမရိွျခင္းမရိွျခင္းမရိွျခင္း... ... ... ... မွသည္မွသည္မွသည္မွသည္    အျခားအျခားေသာအျခားအျခားေသာအျခားအျခားေသာအျခားအျခားေသာ    အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္    ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဘာမွမဟုတ္ပါဘူး... ... ... ... 

အလကားပါကြာအလကားပါကြာအလကားပါကြာအလကားပါကြာဟုဟုဟုဟု    ေျပာ၍လည္းရႏိုင္သလို၊ေျပာ၍လည္းရႏိုင္သလို၊ေျပာ၍လည္းရႏိုင္သလို၊ေျပာ၍လည္းရႏိုင္သလို၊    အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲ၊အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲ၊အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲ၊အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲ၊    သားတကြဲ၊သားတကြဲ၊သားတကြဲ၊သားတကြဲ၊    မယားတကြဲမယားတကြဲမယားတကြဲမယားတကြဲ    ျဖစ္သြားႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားႏိုင္ေအာင္    အေရးႀကီးေသာအေရးႀကီးေသာအေရးႀကီးေသာအေရးႀကီးေသာ    

ျပႆနာဟုလည္းျပႆနာဟုလည္းျပႆနာဟုလည္းျပႆနာဟုလည္း    ေျပာ၍ရသည့္ေျပာ၍ရသည့္ေျပာ၍ရသည့္ေျပာ၍ရသည့္    ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္    လူေတြလူေတြလူေတြလူေတြ    မသိႏိုင္သည့္မသိႏိုင္သည့္မသိႏိုင္သည့္မသိႏိုင္သည့္    ကိစၥတစ္ခုကကိစၥတစ္ခုကကိစၥတစ္ခုကကိစၥတစ္ခုက    သူ႔ရင္မွာသူ႔ရင္မွာသူ႔ရင္မွာသူ႔ရင္မွာ    ပုိက္မိေနေခ်ၿပီ။ပုိက္မိေနေခ်ၿပီ။ပုိက္မိေနေခ်ၿပီ။ပုိက္မိေနေခ်ၿပီ။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    

ထိုျပႆနာ၏ထိုျပႆနာ၏ထိုျပႆနာ၏ထိုျပႆနာ၏    ဇာစ္ျမစ္ကုိဇာစ္ျမစ္ကုိဇာစ္ျမစ္ကုိဇာစ္ျမစ္ကုိ    တူးဆြရင္းတူးဆြရင္းတူးဆြရင္းတူးဆြရင္း... ... ... ... ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ၏ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ၏ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ၏ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာ၏    အနက္႐ႈိအနက္႐ႈိအနက္႐ႈိအနက္႐ႈိင္းဆုံး၊င္းဆုံး၊င္းဆုံး၊င္းဆုံး၊    အသိမ္ေမြ႔ဆုံး၊အသိမ္ေမြ႔ဆုံး၊အသိမ္ေမြ႔ဆုံး၊အသိမ္ေမြ႔ဆုံး၊    အမွားမခံႏိုင္ဆုံးအမွားမခံႏိုင္ဆုံးအမွားမခံႏိုင္ဆုံးအမွားမခံႏိုင္ဆုံး    အပုိင္းသုိ႔အပုိင္းသုိ႔အပုိင္းသုိ႔အပုိင္းသုိ႔    

ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲျခင္းခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲျခင္းခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲျခင္းခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲျခင္း    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    သူသူသူသူ... ... ... ... သူကသူကသူကသူက    ဟိုငယ္စဥ္ကတည္းကဟိုငယ္စဥ္ကတည္းကဟိုငယ္စဥ္ကတည္းကဟိုငယ္စဥ္ကတည္းက    စိတ္ကူးယဥ္ခ်စ္ျခင္းစိတ္ကူးယဥ္ခ်စ္ျခင္းစိတ္ကူးယဥ္ခ်စ္ျခင္းစိတ္ကူးယဥ္ခ်စ္ျခင္း    အလွအပအလွအပအလွအပအလွအပ    အႏုအ႐ြအႏုအ႐ြအႏုအ႐ြအႏုအ႐ြ    

အဖိအေဖာ့ကေလးေတြကုိသာအဖိအေဖာ့ကေလးေတြကုိသာအဖိအေဖာ့ကေလးေတြကုိသာအဖိအေဖာ့ကေလးေတြကုိသာ    ဝါသနာပါဝါသနာပါဝါသနာပါဝါသနာပါ    ဖတ္႐ႈခံစားခ့ဲသည့္ဖတ္႐ႈခံစားခ့ဲသည့္ဖတ္႐ႈခံစားခ့ဲသည့္ဖတ္႐ႈခံစားခ့ဲသည့္    စာ႐ူးေပ႐ူးစာ႐ူးေပ႐ူးစာ႐ူးေပ႐ူးစာ႐ူးေပ႐ူး... ... ... ... ႀကီးလာေတာ့လည္းႀကီးလာေတာ့လည္းႀကီးလာေတာ့လည္းႀကီးလာေတာ့လည္း    အႏုပညာ၏အႏုပညာ၏အႏုပညာ၏အႏုပညာ၏    ႏိုးထမႈေၾကာႏိုးထမႈေၾကာႏိုးထမႈေၾကာႏိုးထမႈေၾကာင့္င့္င့္င့္    

အႏုအ႐ြအႏုအ႐ြအႏုအ႐ြအႏုအ႐ြ    လွလွပပလွလွပပလွလွပပလွလွပပ    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြကုိသာအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြကုိသာအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြကုိသာအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေတြကုိသာ    ေရးသားသီကုံးေရးသားသီကုံးေရးသားသီကုံးေရးသားသီကုံး    ဖြဲ႔ႏြဲ႔ခ်င္သူတစ္ေယာက္ဖြဲ႔ႏြဲ႔ခ်င္သူတစ္ေယာက္ဖြဲ႔ႏြဲ႔ခ်င္သူတစ္ေယာက္ဖြဲ႔ႏြဲ႔ခ်င္သူတစ္ေယာက္... ... ... ... ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့    သူ႔အတတ္ႏွင့္သူသူ႔အတတ္ႏွင့္သူသူ႔အတတ္ႏွင့္သူသူ႔အတတ္ႏွင့္သူ    

စူးၿပီးစူးၿပီးစူးၿပီးစူးၿပီး    သူေရးဖြဲ႔ရန္သူေရးဖြဲ႔ရန္သူေရးဖြဲ႔ရန္သူေရးဖြဲ႔ရန္    မကၽြမ္းက်င္သည့္မကၽြမ္းက်င္သည့္မကၽြမ္းက်င္သည့္မကၽြမ္းက်င္သည့္    ေမွာ္႐ုံေတာအုပ္ထဲေမွာ္႐ုံေတာအုပ္ထဲေမွာ္႐ုံေတာအုပ္ထဲေမွာ္႐ုံေတာအုပ္ထဲ    ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲၿပီေကာ။ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲၿပီေကာ။ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲၿပီေကာ။ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ့ဲၿပီေကာ။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း............    ေျခလွမ္းမွားမွာေၾကာက္လို႔ေျခလွမ္းမွားမွာေၾကာက္လို႔ေျခလွမ္းမွားမွာေၾကာက္လို႔ေျခလွမ္းမွားမွာေၾကာက္လို႔    လမ္းမေလွ်ာက္လွ်င္ျဖင့္လမ္းမေလွ်ာက္လွ်င္ျဖင့္လမ္းမေလွ်ာက္လွ်င္ျဖင့္လမ္းမေလွ်ာက္လွ်င္ျဖင့္    ေရွ႕ခေရွ႕ခေရွ႕ခေရွ႕ခရီးကုိရီးကုိရီးကုိရီးကုိ    ဘယ္ေတာ့မွဘယ္ေတာ့မွဘယ္ေတာ့မွဘယ္ေတာ့မွ    ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္။ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္။ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္။ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္။    

ေလွ်ာက္လိုက္စမ္းေလွ်ာက္လိုက္စမ္းေလွ်ာက္လိုက္စမ္းေလွ်ာက္လိုက္စမ္း    ၿငိမ္းခ်မ္းေရဟုၿငိမ္းခ်မ္းေရဟုၿငိမ္းခ်မ္းေရဟုၿငိမ္းခ်မ္းေရဟု    အားေပးၿပီးအားေပးၿပီးအားေပးၿပီးအားေပးၿပီး    သူလွမ္းေသာသူလွမ္းေသာသူလွမ္းေသာသူလွမ္းေသာ    လမ္းလြဲကုိလမ္းလြဲကုိလမ္းလြဲကုိလမ္းလြဲကုိ    ဆက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါေတာ့သည္။ဆက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါေတာ့သည္။ဆက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါေတာ့သည္။ဆက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါေတာ့သည္။    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    

ေျခလွမ္းမွားသြားလွ်င္ေျခလွမ္းမွားသြားလွ်င္ေျခလွမ္းမွားသြားလွ်င္ေျခလွမ္းမွားသြားလွ်င္    ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္    ေမတၱာရပ္ခံရင္းေမတၱာရပ္ခံရင္းေမတၱာရပ္ခံရင္းေမတၱာရပ္ခံရင္း............    ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    ခ်စ္ျခင္းျပႆနာ၏ခ်စ္ျခင္းျပႆနာ၏ခ်စ္ျခင္းျပႆနာ၏ခ်စ္ျခင္းျပႆနာ၏    အရင္းအျမစ္ကုိအရင္းအျမစ္ကုိအရင္းအျမစ္ကုိအရင္းအျမစ္ကုိ    

ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကပါစို႔ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကပါစို႔ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကပါစို႔ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကပါစို႔လား။လား။လား။လား။    

    သူေျပာခ့ဲဖူးသလိုသူေျပာခ့ဲဖူးသလိုသူေျပာခ့ဲဖူးသလိုသူေျပာခ့ဲဖူးသလို    ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာသည္    သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    တတ္ေျမာက္လာရမည့္အရာလား။တတ္ေျမာက္လာရမည့္အရာလား။တတ္ေျမာက္လာရမည့္အရာလား။တတ္ေျမာက္လာရမည့္အရာလား။    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   

ေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔ေရာေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔ေရာေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔ေရာေလ့က်င့္ေပးဖုိ႔ေရာ    လုိသလားဟူသည့္လုိသလားဟူသည့္လုိသလားဟူသည့္လုိသလားဟူသည့္    ေမးခြန္းကေလးကုိပဲေမးခြန္းကေလးကုိပဲေမးခြန္းကေလးကုိပဲေမးခြန္းကေလးကုိပဲ    ျပန္ေကာက္ရပါေတာ့မည္။ျပန္ေကာက္ရပါေတာ့မည္။ျပန္ေကာက္ရပါေတာ့မည္။ျပန္ေကာက္ရပါေတာ့မည္။    သူ႔အလိုေလ်ာက္သူ႔အလိုေလ်ာက္သူ႔အလိုေလ်ာက္သူ႔အလိုေလ်ာက္    ကၽြမ္းက်င္စြာကၽြမ္းက်င္စြာကၽြမ္းက်င္စြာကၽြမ္းက်င္စြာ    

တတ္ေျမာက္သြားမည့္အရာဆိုတာမွန္လွ်င္ေတာ့တတ္ေျမာက္သြားမည့္အရာဆိုတာမွန္လွ်င္ေတာ့တတ္ေျမာက္သြားမည့္အရာဆိုတာမွန္လွ်င္ေတာ့တတ္ေျမာက္သြားမည့္အရာဆိုတာမွန္လွ်င္ေတာ့    သိပ္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။သိပ္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။သိပ္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။သိပ္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။    မည္သည့္ျပႆမည္သည့္ျပႆမည္သည့္ျပႆမည္သည့္ျပႆနာနာနာနာ    အခက္အခဲမွလည္းအခက္အခဲမွလည္းအခက္အခဲမွလည္းအခက္အခဲမွလည္း    

ရိွႏုိင္မည္မဟုတ္။ရိွႏုိင္မည္မဟုတ္။ရိွႏုိင္မည္မဟုတ္။ရိွႏုိင္မည္မဟုတ္။    ခုေတာ့ခုေတာ့ခုေတာ့ခုေတာ့    ခုေတာ့ခုေတာ့ခုေတာ့ခုေတာ့    ထိုသို႔မဟုတ္ပါေခ်။ထိုသို႔မဟုတ္ပါေခ်။ထိုသို႔မဟုတ္ပါေခ်။ထိုသို႔မဟုတ္ပါေခ်။    ယခုယခုယခုယခု    ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွ၏အျဖစ္ကေလးကဇနီးေမာင္ႏံွ၏အျဖစ္ကေလးကဇနီးေမာင္ႏံွ၏အျဖစ္ကေလးကဇနီးေမာင္ႏံွ၏အျဖစ္ကေလးက    ေရထဲတြင္ေရထဲတြင္ေရထဲတြင္ေရထဲတြင္    

ေပါေလာေမ်ာေနေသာေပါေလာေမ်ာေနေသာေပါေလာေမ်ာေနေသာေပါေလာေမ်ာေနေသာ    ေရခဲတုံးႀကီး၏ေရခဲတုံးႀကီး၏ေရခဲတုံးႀကီး၏ေရခဲတုံးႀကီး၏    ေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာ    ထိပ္ဖ်ားကေလးထိပ္ဖ်ားကေလးထိပ္ဖ်ားကေလးထိပ္ဖ်ားကေလး    Tip of the IcebergTip of the IcebergTip of the IcebergTip of the Iceberg    ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    

ေရေအာက္တြင္ေရေအာက္တြင္ေရေအာက္တြင္ေရေအာက္တြင္    နစ္ျမဳပ္ေနေသာနစ္ျမဳပ္ေနေသာနစ္ျမဳပ္ေနေသာနစ္ျမဳပ္ေနေသာ    အပုိင္းကမွအပုိင္းကမွအပုိင္းကမွအပုိင္းကမွ    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    ဧရာဧရာဧရာဧရာမႀကီးမားေသာမႀကီးမားေသာမႀကီးမားေသာမႀကီးမားေသာ    ထုႀကီးထည္ႀကီးထုႀကီးထည္ႀကီးထုႀကီးထည္ႀကီးထုႀကီးထည္ႀကီး    ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    

    ယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္းယခုလည္း    ၾကည့္ေလၾကည့္ေလၾကည့္ေလၾကည့္ေလ    ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာေျမာက္ဖို႔ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာေျမာက္ဖို႔ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာေျမာက္ဖို႔ခ်စ္ျခင္းအႏုပညာေျမာက္ဖို႔    ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္    အေပးအယူမွ်မွ်အေပးအယူမွ်မွ်အေပးအယူမွ်မွ်အေပးအယူမွ်မွ်    ၾကည္ႏူး႐ႊင္ပ်ၾကည္ႏူး႐ႊင္ပ်ၾကည္ႏူး႐ႊင္ပ်ၾကည္ႏူး႐ႊင္ပ်    ပီတိေတြပီတိေတြပီတိေတြပီတိေတြ    ျဖာေနဖို႔ျဖာေနဖို႔ျဖာေနဖို႔ျဖာေနဖို႔    

ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    လိုအပ္ေသာလိုအပ္ေသာလိုအပ္ေသာလိုအပ္ေသာ    အဆင့္မွာပင္အဆင့္မွာပင္အဆင့္မွာပင္အဆင့္မွာပင္    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    တက္ေနၿပီပဲ။တက္ေနၿပီပဲ။တက္ေနၿပီပဲ။တက္ေနၿပီပဲ။    ထိုအဆင့္ကေတာ့ထိုအဆင့္ကေတာ့ထိုအဆင့္ကေတာ့ထိုအဆင့္ကေတာ့    စိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာစိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာစိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာစိတ္ဆႏၵႏိုးႂကြေသာ    

အဆင့္အဆင့္အဆင့္အဆင့္    Excitement Excitement Excitement Excitement ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    အေျအေျအေျအေျခခံအက်ဆုံးခခံအက်ဆုံးခခံအက်ဆုံးခခံအက်ဆုံး    ပထမဆုံးေလွကားထစ္တစ္ထစ္ပဲပထမဆုံးေလွကားထစ္တစ္ထစ္ပဲပထမဆုံးေလွကားထစ္တစ္ထစ္ပဲပထမဆုံးေလွကားထစ္တစ္ထစ္ပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    Climax Climax Climax Climax ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    အခ်စ္ေတာင္ထိပ္အခ်စ္ေတာင္ထိပ္အခ်စ္ေတာင္ထိပ္အခ်စ္ေတာင္ထိပ္    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ''''ခ်စ္ျခင္း၏အထြတ္အထိပ္ခ်စ္ျခင္း၏အထြတ္အထိပ္ခ်စ္ျခင္း၏အထြတ္အထိပ္ခ်စ္ျခင္း၏အထြတ္အထိပ္' ' ' ' သုိ႔ေရာက္ဖုိ႔သုိ႔ေရာက္ဖုိ႔သုိ႔ေရာက္ဖုိ႔သုိ႔ေရာက္ဖုိ႔    ေတာင္တက္ခရီးတစ္ခုတြင္ေတာင္တက္ခရီးတစ္ခုတြင္ေတာင္တက္ခရီးတစ္ခုတြင္ေတာင္တက္ခရီးတစ္ခုတြင္    

ပထမဆုံးေတာင္ေျခကပထမဆုံးေတာင္ေျခကပထမဆုံးေတာင္ေျခကပထမဆုံးေတာင္ေျခက    ေလွကားထစ္ကေလးမွာပင္ေလွကားထစ္ကေလးမွာပင္ေလွကားထစ္ကေလးမွာပင္ေလွကားထစ္ကေလးမွာပင္    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    အႀကီးအက်ယ္တက္ေနၿပီပဲ။အႀကီးအက်ယ္တက္ေနၿပီပဲ။အႀကီးအက်ယ္တက္ေနၿပီပဲ။အႀကီးအက်ယ္တက္ေနၿပီပဲ။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    

''''ခရီးမိုင္တစ္ေထာင္ခရီးမိုင္တစ္ေထာင္ခရီးမိုင္တစ္ေထာင္ခရီးမိုင္တစ္ေထာင္    သြားမည့္သူသြားမည့္သူသြားမည့္သူသြားမည့္သူအတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ေျခလွမ္းကေျခလွမ္းကေျခလွမ္းကေျခလွမ္းက    အေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံး' ' ' ' ဟူသည္ဟူသည္ဟူသည္ဟူသည္    စကားပုံေလးရိွပါသည္။စကားပုံေလးရိွပါသည္။စကားပုံေလးရိွပါသည္။စကားပုံေလးရိွပါသည္။    

''''အစေကာင္းမွအစေကာင္းမွအစေကာင္းမွအစေကာင္းမွ    အေႏွာင္းေသခာ်အေႏွာင္းေသခာ်အေႏွာင္းေသခာ်အေႏွာင္းေသခာ်' ' ' ' ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္    စကားေလးကလည္းစကားေလးကလည္းစကားေလးကလည္းစကားေလးကလည္း    အထင္အရွားမဟုတ္ပါလား။အထင္အရွားမဟုတ္ပါလား။အထင္အရွားမဟုတ္ပါလား။အထင္အရွားမဟုတ္ပါလား။    

    ဤပထမေျခလွမ္းေလးဤပထမေျခလွမ္းေလးဤပထမေျခလွမ္းေလးဤပထမေျခလွမ္းေလး    ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ    ျဖစ္သြားလွ်င္ထိုေနာက္ကျဖစ္သြားလွ်င္ထိုေနာက္ကျဖစ္သြားလွ်င္ထိုေနာက္ကျဖစ္သြားလွ်င္ထိုေနာက္က    လိုက္လာမည့္လိုက္လာမည့္လိုက္လာမည့္လိုက္လာမည့္    ေျခလွမ္းေတြကလည္းေျခလွမ္းေတြကလည္းေျခလွမ္းေတြကလည္းေျခလွမ္းေတြကလည္း    သူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိ    

အုိေကမွာအုိေကမွာအုိေကမွာအုိေကမွာ    စိုျပည္မွာပဲစိုျပည္မွာပဲစိုျပည္မွာပဲစိုျပည္မွာပဲ    ျဖစ္ပါျဖစ္ပါျဖစ္ပါျဖစ္ပါသည္။သည္။သည္။သည္။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ထိုေျခလွမ္းေလးမွန္ကန္ဖို႔ထိုေျခလွမ္းေလးမွန္ကန္ဖို႔ထိုေျခလွမ္းေလးမွန္ကန္ဖို႔ထိုေျခလွမ္းေလးမွန္ကန္ဖို႔    အဘယ္သုိ႔ေသာအဘယ္သုိ႔ေသာအဘယ္သုိ႔ေသာအဘယ္သုိ႔ေသာ    လိုအပ္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ား    ရိွပါသနည္း။ရိွပါသနည္း။ရိွပါသနည္း။ရိွပါသနည္း။    

    အရသာရိွသည့္အရသာရိွသည့္အရသာရိွသည့္အရသာရိွသည့္    ဟင္းတစ္ခြက္ဟင္းတစ္ခြက္ဟင္းတစ္ခြက္ဟင္းတစ္ခြက္    ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့္    ပစၥည္းအမယ္စုံလင္ဖို႔ပစၥည္းအမယ္စုံလင္ဖို႔ပစၥည္းအမယ္စုံလင္ဖို႔ပစၥည္းအမယ္စုံလင္ဖို႔    

အေရးအႀကီးဆုံးမဟုတ္လား။အေရးအႀကီးဆုံးမဟုတ္လား။အေရးအႀကီးဆုံးမဟုတ္လား။အေရးအႀကီးဆုံးမဟုတ္လား။    တစ္ခုခုတစ္ခုခုတစ္ခုခုတစ္ခုခု    လိုအပ္သြားလွ်င္လိုအပ္သြားလွ်င္လိုအပ္သြားလွ်င္လိုအပ္သြားလွ်င္    ဟင္းအရသာဟင္းအရသာဟင္းအရသာဟင္းအရသာ    ပ်က္စီးသြားမည္မွာပ်က္စီးသြားမည္မွာပ်က္စီးသြားမည္မွာပ်က္စီးသြားမည္မွာ    ေသခ်ာေပါက္ပင္။ေသခ်ာေပါက္ပင္။ေသခ်ာေပါက္ပင္။ေသခ်ာေပါက္ပင္။    ''''ခ်ခ်ခ်ခ်စ္ဗိမာန္ေလးစ္ဗိမာန္ေလးစ္ဗိမာန္ေလးစ္ဗိမာန္ေလး    

လုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳ' ' ' ' ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ............    ေခါင္းစဥ္ေလးႏွင့္ေခါင္းစဥ္ေလးႏွင့္ေခါင္းစဥ္ေလးႏွင့္ေခါင္းစဥ္ေလးႏွင့္    ေနရာထိုင္ခင္းေနရာထိုင္ခင္းေနရာထိုင္ခင္းေနရာထိုင္ခင္း    အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္း    ေျပာျပခ့ဲၿပီးၿပီ။ေျပာျပခ့ဲၿပီးၿပီ။ေျပာျပခ့ဲၿပီးၿပီ။ေျပာျပခ့ဲၿပီးၿပီ။    ေနာက္အေရးႀကီးသည့္ေနာက္အေရးႀကီးသည့္ေနာက္အေရးႀကီးသည့္ေနာက္အေရးႀကီးသည့္    
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လုိအပ္ခ်က္ေတြကလုိအပ္ခ်က္ေတြကလုိအပ္ခ်က္ေတြကလုိအပ္ခ်က္ေတြက    အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။အဘယ္နည္း။    ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း    မေရးမေရးႏွင့္မေရးမေရးႏွင့္မေရးမေရးႏွင့္မေရးမေရးႏွင့္    အားတင္း၍အားတင္း၍အားတင္း၍အားတင္း၍    ေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္းေရးရင္း    အရိွန္ကေလးအရိွန္ကေလးအရိွန္ကေလးအရိွန္ကေလး    ရစျပဳလာခါမွရစျပဳလာခါမွရစျပဳလာခါမွရစျပဳလာခါမွ    စာမ်က္ႏွာကစာမ်က္ႏွာကစာမ်က္ႏွာကစာမ်က္ႏွာက    

ျပည့္သြားပါေလေရာ။ျပည့္သြားပါေလေရာ။ျပည့္သြားပါေလေရာ။ျပည့္သြားပါေလေရာ။    ေနာက္တစ္ပတ္က်ေနာက္တစ္ပတ္က်ေနာက္တစ္ပတ္က်ေနာက္တစ္ပတ္က်မွမွမွမွ    ဆက္ဖတ္ဖုိ႔ဆက္ဖတ္ဖုိ႔ဆက္ဖတ္ဖုိ႔ဆက္ဖတ္ဖုိ႔    ပရိသတ္ႀကီးအားပရိသတ္ႀကီးအားပရိသတ္ႀကီးအားပရိသတ္ႀကီးအား    အႏူးအၫြတ္အႏူးအၫြတ္အႏူးအၫြတ္အႏူးအၫြတ္    ေတာင္းပန္လိုက္ရပါ၏။ေတာင္းပန္လိုက္ရပါ၏။ေတာင္းပန္လိုက္ရပါ၏။ေတာင္းပန္လိုက္ရပါ၏။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၉၉၉၉၉၉၉၉))))))))        

စမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလားစမ္းေရစီးသံအလား        ေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကားေမာင့္ခ်စ္စကား        

        

        

        

    ''''ခ်စ္လိုက္ရတာခ်စ္လိုက္ရတာခ်စ္လိုက္ရတာခ်စ္လိုက္ရတာ    ေဖြးရယ္ေဖြးရယ္ေဖြးရယ္ေဖြးရယ္............    ေဖြးကုိေဖြးကုိေဖြးကုိေဖြးကုိ    ေမာင့္ရင္ခြင္ထဲမွာပဲေမာင့္ရင္ခြင္ထဲမွာပဲေမာင့္ရင္ခြင္ထဲမွာပဲေမာင့္ရင္ခြင္ထဲမွာပဲ    အၿမဲထာဝရအၿမဲထာဝရအၿမဲထာဝရအၿမဲထာဝရ    ေပြ႔ဖက္ထားခ်င္တယ္။ေပြ႔ဖက္ထားခ်င္တယ္။ေပြ႔ဖက္ထားခ်င္တယ္။ေပြ႔ဖက္ထားခ်င္တယ္။    ေဖြးနဲ႔ေဝးၿပီးေဖြးနဲ႔ေဝးၿပီးေဖြးနဲ႔ေဝးၿပီးေဖြးနဲ႔ေဝးၿပီး    

တစ္ရက္ေလးေတာင္တစ္ရက္ေလးေတာင္တစ္ရက္ေလးေတာင္တစ္ရက္ေလးေတာင္    ေမာင္မေနႏုိင္ပါဘူးကြေမာင္မေနႏုိင္ပါဘူးကြေမာင္မေနႏုိင္ပါဘူးကြေမာင္မေနႏုိင္ပါဘူးကြယ္ယ္ယ္ယ္............    ေဖြးကုိခ်စ္ရတာဟာေဖြးကုိခ်စ္ရတာဟာေဖြးကုိခ်စ္ရတာဟာေဖြးကုိခ်စ္ရတာဟာ    ေမာင့္ဘဝမွာေမာင့္ဘဝမွာေမာင့္ဘဝမွာေမာင့္ဘဝမွာ    ဘယ္လိုအရာနဲ႔မွဘယ္လိုအရာနဲ႔မွဘယ္လိုအရာနဲ႔မွဘယ္လိုအရာနဲ႔မွ    ႏႈိင္းလုိ႔မမီႏိုင္တ့ဲႏႈိင္းလုိ႔မမီႏိုင္တ့ဲႏႈိင္းလုိ႔မမီႏိုင္တ့ဲႏႈိင္းလုိ႔မမီႏိုင္တ့ဲ    

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ၊ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ၊ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ၊ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ၊    ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေတြနဲ႔ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေတြနဲ႔ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေတြနဲ႔ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈေတြနဲ႔    အတိၿပီးေနတယ္အတိၿပီးေနတယ္အတိၿပီးေနတယ္အတိၿပီးေနတယ္............    ေဖြးကေဖြးကေဖြးကေဖြးက    ေမာင့္ကိုေမာင့္ကိုေမာင့္ကိုေမာင့္ကို    ဘာေၾကာင့္မ်ားဘာေၾကာင့္မ်ားဘာေၾကာင့္မ်ားဘာေၾကာင့္မ်ား    ဒီေလာက္ေတာင္ဒီေလာက္ေတာင္ဒီေလာက္ေတာင္ဒီေလာက္ေတာင္    

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းတာလဲဟင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းတာလဲဟင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းတာလဲဟင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းတာလဲဟင္............    ေဖြးကေဖြးကေဖြးကေဖြးက    ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္    ဒီေလာက္လွၿပီးဒီေလာက္လွၿပီးဒီေလာက္လွၿပီးဒီေလာက္လွၿပီး    ခ်စ္စရာေကာင္းေနရတာခ်စ္စရာေကာင္းေနရတာခ်စ္စရာေကာင္းေနရတာခ်စ္စရာေကာင္းေနရတာလဲ။လဲ။လဲ။လဲ။    ေဖြးကုိခ်စ္ရတ့ဲေဖြးကုိခ်စ္ရတ့ဲေဖြးကုိခ်စ္ရတ့ဲေဖြးကုိခ်စ္ရတ့ဲ    

ခံစားခ်က္ဟာခံစားခ်က္ဟာခံစားခ်က္ဟာခံစားခ်က္ဟာ    ေကာင္းလြန္းလုိ႔ေကာင္းလြန္းလုိ႔ေကာင္းလြန္းလုိ႔ေကာင္းလြန္းလုိ႔    ေဟာဒီကမာၻႀကီးမွာေဟာဒီကမာၻႀကီးမွာေဟာဒီကမာၻႀကီးမွာေဟာဒီကမာၻႀကီးမွာ    ေဖြးကလြဲရင္ေဖြးကလြဲရင္ေဖြးကလြဲရင္ေဖြးကလြဲရင္    တျခားမိန္းမေတြအားလုံးကတျခားမိန္းမေတြအားလုံးကတျခားမိန္းမေတြအားလုံးကတျခားမိန္းမေတြအားလုံးက    ဖြဲနဲ႔ဇကြဲဖြဲနဲ႔ဇကြဲဖြဲနဲ႔ဇကြဲဖြဲနဲ႔ဇကြဲ... ... ... ... ဒါေၾကာင့္ေလဒါေၾကာင့္ေလဒါေၾကာင့္ေလဒါေၾကာင့္ေလ............    

ေမာင္ကေမာင္ကေမာင္ကေမာင္က    ေဖြးကုိျဖစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ရင္ေဖြးကုိျဖစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ရင္ေဖြးကုိျဖစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ရင္ေဖြးကုိျဖစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ရင္    အစဥ္အၿမဲအစဥ္အၿမဲအစဥ္အၿမဲအစဥ္အၿမဲ    ရင္ခြင္ထဲထားၿပီးရင္ခြင္ထဲထားၿပီးရင္ခြင္ထဲထားၿပီးရင္ခြင္ထဲထားၿပီး    တစ္ခ်စ္တည္းခ်စ္တစ္ခ်စ္တည္းခ်စ္တစ္ခ်စ္တည္းခ်စ္တစ္ခ်စ္တည္းခ်စ္... ... ... ... မနားတမ္းခ်စ္ေနခ်င္တာမနားတမ္းခ်စ္ေနခ်င္တာမနားတမ္းခ်စ္ေနခ်င္တာမနားတမ္းခ်စ္ေနခ်င္တာ    

အာခံတြင္းထဲေတာင္အာခံတြင္းထဲေတာင္အာခံတြင္းထဲေတာင္အာခံတြင္းထဲေတာင္    ငုံထားလုိ႔ငုံထားလုိ႔ငုံထားလုိ႔ငုံထားလုိ႔ရရင္ရရင္ရရင္ရရင္    ငုံထားလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕ငုံထားလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕ငုံထားလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕ငုံထားလိုက္ခ်င္ပါရဲ႕............    ေဖြးေရာေဖြးေရာေဖြးေရာေဖြးေရာ    ေမာင့္ကုိခ်စ္ရဲ႕လားဟင္ေမာင့္ကုိခ်စ္ရဲ႕လားဟင္ေမာင့္ကုိခ်စ္ရဲ႕လားဟင္ေမာင့္ကုိခ်စ္ရဲ႕လားဟင္............    ေဖြးမခ်စ္ေတာ့တ့ဲေန႔ဟာေဖြးမခ်စ္ေတာ့တ့ဲေန႔ဟာေဖြးမခ်စ္ေတာ့တ့ဲေန႔ဟာေဖြးမခ်စ္ေတာ့တ့ဲေန႔ဟာ    

ေမာင့္ရဲ႕ကမာၻႀကီးေမာင့္ရဲ႕ကမာၻႀကီးေမာင့္ရဲ႕ကမာၻႀကီးေမာင့္ရဲ႕ကမာၻႀကီး    ပ်က္စီးသြားတ့ဲေန႔ပဲျဖစ္မွာပ်က္စီးသြားတ့ဲေန႔ပဲျဖစ္မွာပ်က္စီးသြားတ့ဲေန႔ပဲျဖစ္မွာပ်က္စီးသြားတ့ဲေန႔ပဲျဖစ္မွာ............    ေမာင္အေၾကာက္ဆုံးကေမာင္အေၾကာက္ဆုံးကေမာင္အေၾကာက္ဆုံးကေမာင္အေၾကာက္ဆုံးက    ေဖြးမခ်စ္ေတာ့မွာေဖြးမခ်စ္ေတာ့မွာေဖြးမခ်စ္ေတာ့မွာေဖြးမခ်စ္ေတာ့မွာ... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    
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ေဖြးကုိခ်စ္ခြင့္မရေတာ့မွာေဖြးကုိခ်စ္ခြင့္မရေတာ့မွာေဖြးကုိခ်စ္ခြင့္မရေတာ့မွာေဖြးကုိခ်စ္ခြင့္မရေတာ့မွာ............    ေဖြးကေဖြးကေဖြးကေဖြးက    ေမာင့္ကုိေမာင့္ကုိေမာင့္ကုိေမာင့္ကုိ    ခ်စ္ခြင့္မေပးေတာ့မွာကုိပါပဲခ်စ္ခြင့္မေပးေတာ့မွာကုိပါပဲခ်စ္ခြင့္မေပးေတာ့မွာကုိပါပဲခ်စ္ခြင့္မေပးေတာ့မွာကုိပါပဲ............    ေဖြးေမာင့္ကုိေဖြးေမာင့္ကုိေဖြးေမာင့္ကုိေဖြးေမာင့္ကုိ    သနားရင္သနားရင္သနားရင္သနားရင္    ခ်စ္ရင္ခ်စ္ရင္ခ်စ္ရင္ခ်စ္ရင္... ... ... ... ခ်စ္ခြင့္ေလးခ်စ္ခြင့္ေလးခ်စ္ခြင့္ေလးခ်စ္ခြင့္ေလး    

ထာဝရေပးပါေနာ္ထာဝရေပးပါေနာ္ထာဝရေပးပါေနာ္ထာဝရေပးပါေနာ္...'...'...'...'    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    လိုင္းေျပာင္းသြားၿပီးလိုင္းေျပာင္းသြားၿပီးလိုင္းေျပာင္းသြားၿပီးလိုင္းေျပာင္းသြားၿပီး... ... ... ... အႏုအ႐ြအလွအပအႏုအ႐ြအလွအပအႏုအ႐ြအလွအပအႏုအ႐ြအလွအပ    အၾကင္နာအယုအယေလးမ်ားႏွင့္အၾကင္နာအယုအယေလးမ်ားႏွင့္အၾကင္နာအယုအယေလးမ်ားႏွင့္အၾကင္နာအယုအယေလးမ်ားႏွင့္    

သင္းထုံေမႊးပ်ံ႕လွေသာသင္းထုံေမႊးပ်ံ႕လွေသာသင္းထုံေမႊးပ်ံ႕လွေသာသင္းထုံေမႊးပ်ံ႕လွေသာ    ႏွလုံးသားအျမဳေတႏွလုံးသားအျမဳေတႏွလုံးသားအျမဳေတႏွလုံးသားအျမဳေတ    အခ်စ္ဝတၳဳေလးေတြအခ်စ္ဝတၳဳေလးေတြအခ်စ္ဝတၳဳေလးေတြအခ်စ္ဝတၳဳေလးေတြ    စၿပီးစၿပီးစၿပီးစၿပီး    ေရးေနၿပီဟုေရးေနၿပီဟုေရးေနၿပီဟုေရးေနၿပီဟု    စာဖတ္သူစာဖတ္သူစာဖတ္သူစာဖတ္သူ    မွတ္ထင္ေနေရာ့မလား။မွတ္ထင္ေနေရာ့မလား။မွတ္ထင္ေနေရာ့မလား။မွတ္ထင္ေနေရာ့မလား။    

ကုိေက်ာ္ကုိေက်ာ္ကုိေက်ာ္ကုိေက်ာ္စြာေရစြာေရစြာေရစြာေရ... ... ... ... ကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလးကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလးကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလးကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလး    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာ    ႏူးည့ံလွပသည့္ႏူးည့ံလွပသည့္ႏူးည့ံလွပသည့္ႏူးည့ံလွပသည့္    ခ်စ္ခြန္းတုံ႔လွည့္ခ်စ္ခြန္းတုံ႔လွည့္ခ်စ္ခြန္းတုံ႔လွည့္ခ်စ္ခြန္းတုံ႔လွည့္    စကားေလးေတြစကားေလးေတြစကားေလးေတြစကားေလးေတြ    

ကယုကယင္ကယုကယင္ကယုကယင္ကယုကယင္    ဘယ္ႏွခါေလာက္မ်ားဘယ္ႏွခါေလာက္မ်ားဘယ္ႏွခါေလာက္မ်ားဘယ္ႏွခါေလာက္မ်ား    ေျပာခ့ဲဖူးပါသလဲဟုေျပာခ့ဲဖူးပါသလဲဟုေျပာခ့ဲဖူးပါသလဲဟုေျပာခ့ဲဖူးပါသလဲဟု    ေမးခ်င္မိပါသည္။ေမးခ်င္မိပါသည္။ေမးခ်င္မိပါသည္။ေမးခ်င္မိပါသည္။    

    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလးခ်စ္ဗိမာန္ေလး    လုံလုံၿခံဳၿခံဳဟူေသာလုံလုံၿခံဳၿခံဳဟူေသာလုံလုံၿခံဳၿခံဳဟူေသာလုံလုံၿခံဳၿခံဳဟူေသာ    စကားႏွင့္အညီစကားႏွင့္အညီစကားႏွင့္အညီစကားႏွင့္အညီ    အခ်စ္ေနရာထိုင္ခင္းေလးကအခ်စ္ေနရာထိုင္ခင္းေလးကအခ်စ္ေနရာထိုင္ခင္းေလးကအခ်စ္ေနရာထိုင္ခင္းေလးက    လုံလုံၿခံဳလုံလုံၿခံဳလုံလုံၿခံဳလုံလုံၿခံဳၿခံဳၿခံဳၿခံဳၿခံ .ဳ.. ... ... ... 

သာသာယာယာသာသာယာယာသာသာယာယာသာသာယာယာ... ... ... ... တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္... ... ... ... အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းသည့္ေနရာျဖစ္ဖို႔အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းသည့္ေနရာျဖစ္ဖို႔အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းသည့္ေနရာျဖစ္ဖို႔အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းသည့္ေနရာျဖစ္ဖို႔    လုိပါသည္။လုိပါသည္။လုိပါသည္။လုိပါသည္။    

    ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးလွေသာေနာက္ထပ္အေရးႀကီးလွေသာေနာက္ထပ္အေရးႀကီးလွေသာေနာက္ထပ္အေရးႀကီးလွေသာ    ေနရာေနရာေနရာေနရာ    တစ္ခုရိွေသး၏။တစ္ခုရိွေသး၏။တစ္ခုရိွေသး၏။တစ္ခုရိွေသး၏။    ထိုအရာကေတာ့ထိုအရာကေတာ့ထိုအရာကေတာ့ထိုအရာကေတာ့    စိတ္ေနဝန္းက်င္စိတ္ေနဝန္းက်င္စိတ္ေနဝန္းက်င္စိတ္ေနဝန္းက်င္    ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။    

ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္    ယခုက့ဲသုိ႔ယခုက့ဲသုိ႔ယခုက့ဲသုိ႔ယခုက့ဲသုိ႔    ဇနီးေမာင္ႏံွဇနီးေမာင္ႏံွဇနီးေမာင္ႏံွဇနီးေမာင္ႏံွ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကျခင္းဆိုသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကျခင္းဆိုသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကျခင္းဆိုသည့္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကျခင္းဆိုသည့္    ကိစၥတင္မကကိစၥတင္မကကိစၥတင္မကကိစၥတင္မက    ေေေေလာကတြင္လာကတြင္လာကတြင္လာကတြင္    မည္သည့္အလုပ္ကုိပဲမည္သည့္အလုပ္ကုိပဲမည္သည့္အလုပ္ကုိပဲမည္သည့္အလုပ္ကုိပဲ    

လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္... ... ... ... အေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံး    ပဓာနအက်ဆုံးကပဓာနအက်ဆုံးကပဓာနအက်ဆုံးကပဓာနအက်ဆုံးက    စိတ္အားထက္သန္ဖုိ႔၊စိတ္အားထက္သန္ဖုိ႔၊စိတ္အားထက္သန္ဖုိ႔၊စိတ္အားထက္သန္ဖုိ႔၊    စိတ္ပါဝင္စားဖို႔၊စိတ္ပါဝင္စားဖို႔၊စိတ္ပါဝင္စားဖို႔၊စိတ္ပါဝင္စားဖို႔၊    စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔ပဲစိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔ပဲစိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔ပဲစိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔ပဲ    မဟုတ္ပါလားမဟုတ္ပါလားမဟုတ္ပါလားမဟုတ္ပါလား... ... ... ... 

စိတ္မပါလွ်င္စိတ္မပါလွ်င္စိတ္မပါလွ်င္စိတ္မပါလွ်င္    စိတ္မဝင္စား၊စိတ္မဝင္စား၊စိတ္မဝင္စား၊စိတ္မဝင္စား၊    မိမိစိတ္မဝင္စားေသာမိမိစိတ္မဝင္စားေသာမိမိစိတ္မဝင္စားေသာမိမိစိတ္မဝင္စားေသာ    ကိစၥတစ္ခုတြင္ကိစၥတစ္ခုတြင္ကိစၥတစ္ခုတြင္ကိစၥတစ္ခုတြင္    မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်    စိတ္အားထက္သန္ဖို႔၊စိတ္အားထက္သန္ဖို႔၊စိတ္အားထက္သန္ဖို႔၊စိတ္အားထက္သန္ဖို႔၊    စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြဖို႔    

မျဖစ္ႏုိင္ပမျဖစ္ႏုိင္ပမျဖစ္ႏုိင္ပမျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။ါေခ်။ါေခ်။ါေခ်။    

    လူတို႔၏လူတို႔၏လူတို႔၏လူတို႔၏    စ႐ိုက္သဘာဝကစ႐ိုက္သဘာဝကစ႐ိုက္သဘာဝကစ႐ိုက္သဘာဝက    ထူးျခားလွသည္ပဲထူးျခားလွသည္ပဲထူးျခားလွသည္ပဲထူးျခားလွသည္ပဲ... ... ... ... မိမိစိတ္ပါဝင္စားသည့္မိမိစိတ္ပါဝင္စားသည့္မိမိစိတ္ပါဝင္စားသည့္မိမိစိတ္ပါဝင္စားသည့္    ကိစၥဆိုလွ်င္ကိစၥဆိုလွ်င္ကိစၥဆိုလွ်င္ကိစၥဆိုလွ်င္    ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့ထမင္းေမ့ဟင္းေမ့............    ေန႔မအိပ္ေန႔မအိပ္ေန႔မအိပ္ေန႔မအိပ္... ... ... ... 

ညမအိပ္စတမ္းညမအိပ္စတမ္းညမအိပ္စတမ္းညမအိပ္စတမ္း    ေမာ၍ေမာမွန္းမသိ၊ေမာ၍ေမာမွန္းမသိ၊ေမာ၍ေမာမွန္းမသိ၊ေမာ၍ေမာမွန္းမသိ၊    ပင္ပန္းသည္ဆိုတာမရိွပင္ပန္းသည္ဆိုတာမရိွပင္ပန္းသည္ဆိုတာမရိွပင္ပန္းသည္ဆိုတာမရိွ... ... ... ... အားသြန္ခြန္စုိက္မည္သူကမွ်အားသြန္ခြန္စုိက္မည္သူကမွ်အားသြန္ခြန္စုိက္မည္သူကမွ်အားသြန္ခြန္စုိက္မည္သူကမွ်    ခိုင္းစရာမလိုဘဲခိုင္းစရာမလိုဘဲခိုင္းစရာမလိုဘဲခိုင္းစရာမလိုဘဲ    အတင္းကာေရာအတင္းကာေရာအတင္းကာေရာအတင္းကာေရာ    

လုပ္ေလ့ရိွတတ္သည္။လုပ္ေလ့ရိွတတ္သည္။လုပ္ေလ့ရိွတတ္သည္။လုပ္ေလ့ရိွတတ္သည္။    မိမိစိတ္ထဲကမပါမိမိစိတ္ထဲကမပါမိမိစိတ္ထဲကမပါမိမိစိတ္ထဲကမပါ... ... ... ... ဖီလင္ဖီလင္ဖီလင္ဖီလင္မလာေသာမလာေသာမလာေသာမလာေသာ    ကိစၥမ်ဳိးဆိုလွ်င္ေတာ့ကိစၥမ်ဳိးဆိုလွ်င္ေတာ့ကိစၥမ်ဳိးဆိုလွ်င္ေတာ့ကိစၥမ်ဳိးဆိုလွ်င္ေတာ့    ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ဖို႔ေဝးလာေဝးကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ဖို႔ေဝးလာေဝးကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ဖို႔ေဝးလာေဝးကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လုပ္ဖို႔ေဝးလာေဝး... ... ... ... 

သူမ်ားဘယ္ေလာက္ခိုင္းခိုင္းသူမ်ားဘယ္ေလာက္ခိုင္းခိုင္းသူမ်ားဘယ္ေလာက္ခိုင္းခိုင္းသူမ်ားဘယ္ေလာက္ခိုင္းခိုင္း... ... ... ... ဘယ္ေလာက္ပဲဘယ္ေလာက္ပဲဘယ္ေလာက္ပဲဘယ္ေလာက္ပဲ    တိုက္တြန္းတိုက္တြန္းတိုက္တြန္းတိုက္တြန္းတိုက္တြန္းတိုက္တြန္းတိုက္တြန္းတိုက္တြန္း    ေပတီးေပကပ္ႏွင့္ေပတီးေပကပ္ႏွင့္ေပတီးေပကပ္ႏွင့္ေပတီးေပကပ္ႏွင့္    ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္... ... ... ... 

တတ္ႏိုင္သမွ်တတ္ႏိုင္သမွ်တတ္ႏိုင္သမွ်တတ္ႏိုင္သမွ်    ခိုကပ္ကာခိုကပ္ကာခိုကပ္ကာခိုကပ္ကာ    မလုပ္ဘဲေနမည္မွာမလုပ္ဘဲေနမည္မွာမလုပ္ဘဲေနမည္မွာမလုပ္ဘဲေနမည္မွာ    မုခ်ပင္။မုခ်ပင္။မုခ်ပင္။မုခ်ပင္။    

    ယခုက့ဲသို႔ေသာယခုက့ဲသို႔ေသာယခုက့ဲသို႔ေသာယခုက့ဲသို႔ေသာ... ... ... ... ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး    ခ်စ္တင္းခ်စ္တင္းခ်စ္တင္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကရသည့္ကိစၥမ်ဳိးတြင္ႏီွးေႏွာၾကရသည့္ကိစၥမ်ဳိးတြင္ႏီွးေႏွာၾကရသည့္ကိစၥမ်ဳိးတြင္ႏီွးေႏွာၾကရသည့္ကိစၥမ်ဳိးတြင္    ကုိယ္ခႏၶာခ်င္းကုိယ္ခႏၶာခ်င္းကုိယ္ခႏၶာခ်င္းကုိယ္ခႏၶာခ်င္း    ထိေတြ႔လႈပ္ရွားဖုိ႔ထိေတြ႔လႈပ္ရွားဖုိ႔ထိေတြ႔လႈပ္ရွားဖုိ႔ထိေတြ႔လႈပ္ရွားဖုိ႔    

သက္သက္ဆိုလွ်င္သက္သက္ဆိုလွ်င္သက္သက္ဆိုလွ်င္သက္သက္ဆိုလွ်င္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေတာ့မဟုတ္။အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေတာ့မဟုတ္။အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေတာ့မဟုတ္။အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေတာ့မဟုတ္။    အခေၾကးေငြေပး၍အခေၾကးေငြေပး၍အခေၾကးေငြေပး၍အခေၾကးေငြေပး၍    ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္    

ဆက္ဆံၾကရျခင္းႏွင့္ဆက္ဆံၾကရျခင္းႏွင့္ဆက္ဆံၾကရျခင္းႏွင့္ဆက္ဆံၾကရျခင္းႏွင့္    ဘာမ်ားဘာမ်ားဘာမ်ားဘာမ်ား    ထူးျခားပါေတာ့မည္နည္း။ထူးျခားပါေတာ့မည္နည္း။ထူးျခားပါေတာ့မည္နည္း။ထူးျခားပါေတာ့မည္နည္း။    ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းထိေတြ႔ဖုိ႔ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းထိေတြ႔ဖုိ႔ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းထိေတြ႔ဖုိ႔ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းထိေတြ႔ဖုိ႔    သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲသက္သက္သာမဟုတ္ဘဲသက္သက္သာမဟုတ္ဘဲသက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ    စိတ္ထားစိတ္ထားစိတ္ထားစိတ္ထား    

ႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္း    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထုံမႊမ္းစြာႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထုံမႊမ္းစြာႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထုံမႊမ္းစြာႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထုံမႊမ္းစြာႏွင့္    ယုယစြာယုယစြာယုယစြာယုယစြာ............    ျမတ္ႏိုးစြာျမတ္ႏိုးစြာျမတ္ႏိုးစြာျမတ္ႏိုးစြာ... ... ... ... ၾကင္နာစြာၾကင္နာစြာၾကင္နာစြာၾကင္နာစြာ    သာယာမႈအေပါင္းခေညာင္းေသာသာယာမႈအေပါင္းခေညာင္းေသာသာယာမႈအေပါင္းခေညာင္းေသာသာယာမႈအေပါင္းခေညာင္းေသာ    

ခံစားခ်က္မ်ဳိးစုံပါခံစားခ်က္မ်ဳိးစုံပါခံစားခ်က္မ်ဳိးစုံပါခံစားခ်က္မ်ဳိးစုံပါ    ေပါင္းစုံေနသည့္ေပါင္းစုံေနသည့္ေပါင္းစုံေနသည့္ေပါင္းစုံေနသည့္    ေလးနက္ထူးျခားလွစြာေသာေလးနက္ထူးျခားလွစြာေသာေလးနက္ထူးျခားလွစြာေသာေလးနက္ထူးျခားလွစြာေသာ    ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုပဲျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုပဲျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုပဲျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးဆက္ဆံမႈမ်ဳိးဆက္ဆံမႈမ်ဳိးဆက္ဆံမႈမ်ဳိး    

သာယာၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးသည္သာယာၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးသည္သာယာၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးသည္သာယာၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးသည္    ဤေမာင္မယ္စုံတြဲဤေမာင္မယ္စုံတြဲဤေမာင္မယ္စုံတြဲဤေမာင္မယ္စုံတြဲ    ခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွလြဲ၍လြဲ၍လြဲ၍လြဲ၍    အျခားမည္သူႏွင့္မွ်အျခားမည္သူႏွင့္မွ်အျခားမည္သူႏွင့္မွ်အျခားမည္သူႏွင့္မွ်    ရႏိုင္သည့္အရာမ်ဳိးရႏိုင္သည့္အရာမ်ဳိးရႏိုင္သည့္အရာမ်ဳိးရႏိုင္သည့္အရာမ်ဳိး    မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။မဟုတ္ပါေခ်။    

    ထိုသို႔ေသာထိုသို႔ေသာထိုသို႔ေသာထိုသို႔ေသာ    ခ်စ္ျခင္းဖလွယ္ရသည့္ခ်စ္ျခင္းဖလွယ္ရသည့္ခ်စ္ျခင္းဖလွယ္ရသည့္ခ်စ္ျခင္းဖလွယ္ရသည့္    အခ်စ္ခရီးအခ်စ္ခရီးအခ်စ္ခရီးအခ်စ္ခရီး    ကုိေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ကုိေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ကုိေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ကုိေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္    စိတ္ၾကည္ႏူးသာယာမႈစိတ္ၾကည္ႏူးသာယာမႈစိတ္ၾကည္ႏူးသာယာမႈစိတ္ၾကည္ႏူးသာယာမႈ    တက္ႂကြမႈႏွင့္တက္ႂကြမႈႏွင့္တက္ႂကြမႈႏွင့္တက္ႂကြမႈႏွင့္    

ျပည့္စုံဖို႔ဆိုလွ်င္ျပည့္စုံဖို႔ဆိုလွ်င္ျပည့္စုံဖို႔ဆိုလွ်င္ျပည့္စုံဖို႔ဆိုလွ်င္............    ေမာင္ႏံွအစုံ၏ေမာင္ႏံွအစုံ၏ေမာင္ႏံွအစုံ၏ေမာင္ႏံွအစုံ၏    စိတ္အာ႐ုံသည္စိတ္အာ႐ုံသည္စိတ္အာ႐ုံသည္စိတ္အာ႐ုံသည္    ႏွစ္ဦးသားရင္ခြင္ခ်င္းအပ္ႏွစ္ဦးသားရင္ခြင္ခ်င္းအပ္ႏွစ္ဦးသားရင္ခြင္ခ်င္းအပ္ႏွစ္ဦးသားရင္ခြင္ခ်င္းအပ္... ... ... ... ပါးခ်င္းကပ္ပါးခ်င္းကပ္ပါးခ်င္းကပ္ပါးခ်င္းကပ္... ... ... ... တစ္ထပ္တည္းတစ္ထပ္တည္းတစ္ထပ္တည္းတစ္ထပ္တည္း    အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ၊အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ၊အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ၊အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ၊    

စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊    တက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာတက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာတက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာတက္ႂကြလႈပ္ရွားစြာ    ခံစားမႈေတြခံစားမႈေတြခံစားမႈေတြခံစားမႈေတြ    လိုအပ္လွ၏။လိုအပ္လွ၏။လိုအပ္လွ၏။လိုအပ္လွ၏။    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    စိတ္လႈပ္ရွားႏိုးႂကြလာဖို႔စိတ္လႈပ္ရွားႏိုးႂကြလာဖို႔စိတ္လႈပ္ရွားႏိုးႂကြလာဖို႔စိတ္လႈပ္ရွားႏိုးႂကြလာဖို႔    လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ    

လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း    ရိွပါေသးသည္။ရိွပါေသးသည္။ရိွပါေသးသည္။ရိွပါေသးသည္။    

    ထုိအရာမ်ားထဲကထုိအရာမ်ားထဲကထုိအရာမ်ားထဲကထုိအရာမ်ားထဲက    ပထမလုိအပ္ခ်က္ကပထမလုိအပ္ခ်က္ကပထမလုိအပ္ခ်က္ကပထမလုိအပ္ခ်က္က    ''''စကၡဳစကၡဳစကၡဳစကၡဳ' ' ' ' အျမင္အာ႐ုံခံစားခ်က္ပဲအျမင္အာ႐ုံခံစားခ်က္ပဲအျမင္အာ႐ုံခံစားခ်က္ပဲအျမင္အာ႐ုံခံစားခ်က္ပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏    အျမင္အာ႐ုံတြင္အျမင္အာ႐ုံတြင္အျမင္အာ႐ုံတြင္အျမင္အာ႐ုံတြင္    

တတတတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    အလွအလွအလွအလွ    ကုိကုိကုိကုိ    ျမင္တတ္၊ျမင္တတ္၊ျမင္တတ္၊ျမင္တတ္၊    ခ်စ္တတ္ဖို႔ကခ်စ္တတ္ဖို႔ကခ်စ္တတ္ဖို႔ကခ်စ္တတ္ဖို႔က    အေရးပါလွပါ၏။အေရးပါလွပါ၏။အေရးပါလွပါ၏။အေရးပါလွပါ၏။    ကုိယ့္ခ်စ္သူသာကုိယ့္ခ်စ္သူသာကုိယ့္ခ်စ္သူသာကုိယ့္ခ်စ္သူသာ    ကုိယ့္ေငြလမင္း၊ကုိယ့္ေငြလမင္း၊ကုိယ့္ေငြလမင္း၊ကုိယ့္ေငြလမင္း၊    ကုိယ့္ခ်စ္သူသာကုိယ့္ခ်စ္သူသာကုိယ့္ခ်စ္သူသာကုိယ့္ခ်စ္သူသာ    

ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္    အလွဆုံးဟုအလွဆုံးဟုအလွဆုံးဟုအလွဆုံးဟု    ခ်စ္စခင္စခ်စ္စခင္စခ်စ္စခင္စခ်စ္စခင္စ    ၾကင္နာစကၾကင္နာစကၾကင္နာစကၾကင္နာစက    ကုိယ္ထင္လွ်င္ကုိယ္ထင္လွ်င္ကုိယ္ထင္လွ်င္ကုိယ္ထင္လွ်င္    ခုတင္ေ႐ႊနန္းခုတင္ေ႐ႊနန္းခုတင္ေ႐ႊနန္းခုတင္ေ႐ႊနန္း    ျဖစ္ခ့ဲသည္ခ်ည္း။ျဖစ္ခ့ဲသည္ခ်ည္း။ျဖစ္ခ့ဲသည္ခ်ည္း။ျဖစ္ခ့ဲသည္ခ်ည္း။    မိမိခ်စ္သူ၏မိမိခ်စ္သူ၏မိမိခ်စ္သူ၏မိမိခ်စ္သူ၏    အျမင္တြင္အျမင္တြင္အျမင္တြင္အျမင္တြင္    
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မိမိကမိမိကမိမိကမိမိက    လွပတင့္တယ္ေနဖို႔လွပတင့္တယ္ေနဖို႔လွပတင့္တယ္ေနဖို႔လွပတင့္တယ္ေနဖို႔    လွပေသာလွပေသာလွပေသာလွပေသာ    သန္႔ရွင္းေသာ၊သန္႔ရွင္းေသာ၊သန္႔ရွင္းေသာ၊သန္႔ရွင္းေသာ၊    စြဲမက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာစြဲမက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာစြဲမက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာစြဲမက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ    အျပင္အဆင္၊အျပင္အဆင္၊အျပင္အဆင္၊အျပင္အဆင္၊    အဝတ္အစား၊အဝတ္အစား၊အဝတ္အစား၊အဝတ္အစား၊    

အျခယ္အသေလးေတြအျခယ္အသေလးေတြအျခယ္အသေလးေတြအျခယ္အသေလးေတြ    လိုအပ္လွပါ၏။လိုအပ္လွပါ၏။လိုအပ္လွပါ၏။လိုအပ္လွပါ၏။    ေျမာက္ျမားလွစြာေသာေျမာက္ျမားလွစြာေသာေျမာက္ျမားလွစြာေသာေျမာက္ျမားလွစြာေသာ    လင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယား    မေျပလည္မႈ၊မေျပလည္မႈ၊မေျပလည္မႈ၊မေျပလည္မႈ၊    အခ်စ္ေပါ့မႈ၊အခ်စ္ေပါ့မႈ၊အခ်စ္ေပါ့မႈ၊အခ်စ္ေပါ့မႈ၊    

ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ေတြ႔မႈေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ေတြ႔မႈေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ေတြ႔မႈေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ေတြ႔မႈ    စသည့္စသည့္စသည့္စသည့္    အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္မႈမ်ား၏အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္မႈမ်ား၏အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္မႈမ်ား၏အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္မႈမ်ား၏    မူလအရင္းခံမူလအရင္းခံမူလအရင္းခံမူလအရင္းခံ    အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္    

အမ်ဳိးသမီးကအမ်ဳိးသမီးကအမ်ဳိးသမီးကအမ်ဳိးသမီးက    ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ကေလးတစ္ေယာက္ေလာက္    ေမြးၿပီးသည္ေမြးၿပီးသည္ေမြးၿပီးသည္ေမြးၿပီးသည္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အိမ္မႈကိစၥအိမ္မႈကိစၥအိမ္မႈကိစၥအိမ္မႈကိစၥ... ... ... ... ကေလးေဝယ်ာဝစၥမ်ားႏွင့္ကေလးေဝယ်ာဝစၥမ်ားႏွင့္ကေလးေဝယ်ာဝစၥမ်ားႏွင့္ကေလးေဝယ်ာဝစၥမ်ားႏွင့္    ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္    

မအားမလပ္သည္ေရာမအားမလပ္သည္ေရာမအားမလပ္သည္ေရာမအားမလပ္သည္ေရာ... ... ... ... မနားရသည္ေရာမနားရသည္ေရာမနားရသည္ေရာမနားရသည္ေရာ... ... ... ... စိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္း    ထိုအရာမ်ားတြင္သာထိုအရာမ်ားတြင္သာထိုအရာမ်ားတြင္သာထိုအရာမ်ားတြင္သာ    ရိွေတာ့ၿပီးရိွေတာ့ၿပီးရိွေတာ့ၿပီးရိွေတာ့ၿပီး... ... ... ... မိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိ    

အလွအပျပင္ဆင္ဖို႔ကုိေရာအလွအပျပင္ဆင္ဖို႔ကုိေရာအလွအပျပင္ဆင္ဖို႔ကုိေရာအလွအပျပင္ဆင္ဖို႔ကုိေရာ... ... ... ... မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္    အလွအပေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိေရာအလွအပေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိေရာအလွအပေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိေရာအလွအပေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိေရာ    ဘာဆုိဘာမွဘာဆုိဘာမွဘာဆုိဘာမွဘာဆုိဘာမွ    ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘဲဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘဲဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘဲဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘဲ... ... ... ... 

ပစ္စလက္ခတ္ပစ္စလက္ခတ္ပစ္စလက္ခတ္ပစ္စလက္ခတ္    ေေေေနမိထိုင္မိနမိထိုင္မိနမိထိုင္မိနမိထိုင္မိ    ဝတ္မိစားမိတတ္ျခင္းကဝတ္မိစားမိတတ္ျခင္းကဝတ္မိစားမိတတ္ျခင္းကဝတ္မိစားမိတတ္ျခင္းက    မိမိ၏အလွအပေတြမိမိ၏အလွအပေတြမိမိ၏အလွအပေတြမိမိ၏အလွအပေတြ    ယုိယြင္းပ်က္စီးယုိယြင္းပ်က္စီးယုိယြင္းပ်က္စီးယုိယြင္းပ်က္စီး    ခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္းႏွင့္ခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္းႏွင့္ခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္းႏွင့္ခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္းႏွင့္    ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။    

ေလာကသဘာဝကုိေလာကသဘာဝကုိေလာကသဘာဝကုိေလာကသဘာဝကုိ    ေလွာင္ေျပာင္ထားေသာေလွာင္ေျပာင္ထားေသာေလွာင္ေျပာင္ထားေသာေလွာင္ေျပာင္ထားေသာ    ကာတြန္းကာတြန္းကာတြန္းကာတြန္း    ကြက္ကေလးမ်ားကုိပင္ကြက္ကေလးမ်ားကုိပင္ကြက္ကေလးမ်ားကုိပင္ကြက္ကေလးမ်ားကုိပင္    သူျမင္ေယာင္မိေတာ့၏။သူျမင္ေယာင္မိေတာ့၏။သူျမင္ေယာင္မိေတာ့၏။သူျမင္ေယာင္မိေတာ့၏။    ခ်စ္စခ်စ္စခ်စ္စခ်စ္စ... ... ... ... ၾကင္စၾကင္စၾကင္စၾကင္စ... ... ... ... 

ညားခါစမွာေတာ့ညားခါစမွာေတာ့ညားခါစမွာေတာ့ညားခါစမွာေတာ့    ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္ကမာၻေပၚတြင္    မိမိ၏မိန္းမကမိမိ၏မိန္းမကမိမိ၏မိန္းမကမိမိ၏မိန္းမက    အလွဆုံးအလွဆုံးအလွဆုံးအလွဆုံး... ... ... ... ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္... ... ... ... ႏွစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားေသာအခါတြင္ကားႏွစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားေသာအခါတြင္ကားႏွစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားေသာအခါတြင္ကားႏွစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားေသာအခါတြင္ကား    

ကမာၻေပၚေလာကႀကီး၌ကမာၻေပၚေလာကႀကီး၌ကမာၻေပၚေလာကႀကီး၌ကမာၻေပၚေလာကႀကီး၌    မိမိ၏မိန္းမကလြဲလွ်င္မိမိ၏မိန္းမကလြဲလွ်င္မိမိ၏မိန္းမကလြဲလွ်င္မိမိ၏မိန္းမကလြဲလွ်င္    အျခားမိန္းမေတြမွန္သမွ်အျခားမိန္းမေတြမွန္သမွ်အျခားမိန္းမေတြမွန္သမွ်အျခားမိန္းမေတြမွန္သမွ်    လွေနသည္ခ်ည္းဆိုသည့္လွေနသည္ခ်ည္းဆိုသည့္လွေနသည္ခ်ည္းဆိုသည့္လွေနသည္ခ်ည္းဆိုသည့္    ေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္းေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္းေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္းေယာက္်ားတို႔အေၾကာင္း    

ကာတြန္းကြက္ကေလးမာ်းကကာတြန္းကြက္ကေလးမာ်းကကာတြန္းကြက္ကေလးမာ်းကကာတြန္းကြက္ကေလးမာ်းက    ထိမိလြန္းလွပါသည္။ထိမိလြန္းလွပါသည္။ထိမိလြန္းလွပါသည္။ထိမိလြန္းလွပါသည္။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    ႏွစ္ဦးၾကည္ျဖဴႏွစ္ဦးၾကည္ျဖဴႏွစ္ဦးၾကည္ျဖဴႏွစ္ဦးၾကည္ျဖဴ    ခ်စ္ရည္တူဖုိ႔ဆိုလွ်င္ခ်စ္ရည္တူဖုိ႔ဆိုလွ်င္ခ်စ္ရည္တူဖုိ႔ဆိုလွ်င္ခ်စ္ရည္တူဖုိ႔ဆိုလွ်င္    မိမိ၏ကုိယ္ကာယမိမိ၏ကုိယ္ကာယမိမိ၏ကုိယ္ကာယမိမိ၏ကုိယ္ကာယ    

အလွအပကုိေရာအလွအပကုိေရာအလွအပကုိေရာအလွအပကုိေရာ...... .. .. .. အဆင္အျပင္အဆင္အျပင္အဆင္အျပင္အဆင္အျပင္    စိတ္ထားႏွလုံးသားစိတ္ထားႏွလုံးသားစိတ္ထားႏွလုံးသားစိတ္ထားႏွလုံးသား    လွပဖို႔ကုိပါလွပဖို႔ကုိပါလွပဖို႔ကုိပါလွပဖို႔ကုိပါ    အၿမဲတေစအၿမဲတေစအၿမဲတေစအၿမဲတေစ    သသသသ    ေနဖို႔ေနဖို႔ေနဖို႔ေနဖို႔    လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။    

    ဒါတင္ဒါတင္ဒါတင္ဒါတင္    ''''ကကကက' ' ' ' ပါဦးမည္လား။ပါဦးမည္လား။ပါဦးမည္လား။ပါဦးမည္လား။    ဒုတိယအာ႐ုံကေတာ့ဒုတိယအာ႐ုံကေတာ့ဒုတိယအာ႐ုံကေတာ့ဒုတိယအာ႐ုံကေတာ့    ''''ဂႏၶာ႐ုံဂႏၶာ႐ုံဂႏၶာ႐ုံဂႏၶာ႐ုံ' ' ' ' ဟုေခၚေသာဟုေခၚေသာဟုေခၚေသာဟုေခၚေသာ    ေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံသည့္ေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံသည့္ေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံသည့္ေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံသည့္    အန႔ံအာ႐ုံအန႔ံအာ႐ုံအန႔ံအာ႐ုံအန႔ံအာ႐ုံ    ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။    

မ်က္လုံးေလးကုိမ်က္လုံးေလးကုိမ်က္လုံးေလးကုိမ်က္လုံးေလးကုိ    ေမွးမိွတ္၍ေမွးမိွတ္၍ေမွးမိွတ္၍ေမွးမိွတ္၍    စကၠန္႔ပိုင္းေလးမွ်ပဲစကၠန္႔ပိုင္းေလးမွ်ပဲစကၠန္႔ပိုင္းေလးမွ်ပဲစကၠန္႔ပိုင္းေလးမွ်ပဲ    စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ပါဘိစဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ပါဘိစဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ပါဘိစဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ပါဘိ... ... ... ... ခ်စ္သူခ်စ္သူခ်စ္သူခ်စ္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဦးႏွစ္ဦးႏွစ္ဦး    ပါးခ်င္းကပ္ပါးခ်င္းကပ္ပါးခ်င္းကပ္ပါးခ်င္းကပ္    ရင္ခ်င္းအပ္ရင္ခ်င္းအပ္ရင္ခ်င္းအပ္ရင္ခ်င္းအပ္... ... ... ... 

အနီးကပ္ဆုံးအနီးကပ္ဆုံးအနီးကပ္ဆုံးအနီးကပ္ဆုံး    ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈိက္ၾကသည့္ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈိက္ၾကသည့္ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈိက္ၾကသည့္ေပြ႔ဖက္နမ္း႐ႈိက္ၾကသည့္    အခါမ်ဳိးတြင္အခါမ်ဳိးတြင္အခါမ်ဳိးတြင္အခါမ်ဳိးတြင္    ေမႊးထုံႀကိဳင္သင္းသည့္ေမႊးထုံႀကိဳင္သင္းသည့္ေမႊးထုံႀကိဳင္သင္းသည့္ေမႊးထုံႀကိဳင္သင္းသည့္    ကိုယ္သင္းရနံ႔ေလးကုိကိုယ္သင္းရနံ႔ေလးကုိကိုယ္သင္းရနံ႔ေလးကုိကိုယ္သင္းရနံ႔ေလးကုိ    လိုလားလိုလားလိုလားလိုလား    

တပ္မက္ၾကမည္လားတပ္မက္ၾကမည္လားတပ္မက္ၾကမည္လားတပ္မက္ၾကမည္လား............။။။။    

    ေခၽြးေတြေခၽြးေတြေခၽြးေတြေခၽြးေတြ    သံေတြသံေတြသံေတြသံေတြ    ေၾကးေၾကးေၾကးေၾကး((((ဂ်ီးဂ်ီးဂ်ီးဂ်ီး))))ေတြေတြေတြေတြ    လက္ေလးသစ္ႏွင့္လက္ေလးသစ္ႏွင့္လက္ေလးသစ္ႏွင့္လက္ေလးသစ္ႏွင့္    ေရမခ်ဳိးေရမခ်ဳိးေရမခ်ဳိးေရမခ်ဳိး............    ေၾကးေၾကးေၾကးေၾကး((((ဂ်ီးဂ်ီးဂ်ီးဂ်ီး))))မတြန္းမတြန္းမတြန္းမတြန္း... ... ... ... ခ်ဳိင္းပတ္ေစာ္နံခ်ဳိင္းပတ္ေစာ္နံခ်ဳိင္းပတ္ေစာ္နံခ်ဳိင္းပတ္ေစာ္နံ    ၾကက္သြန္ၾကက္သြန္ၾကက္သြန္ၾကက္သြန္    

င႐ုင႐ုင႐ုင႐ုတ္သီးနံ႔တို႔ႏွင့္တ္သီးနံ႔တို႔ႏွင့္တ္သီးနံ႔တို႔ႏွင့္တ္သီးနံ႔တို႔ႏွင့္    နံေစာ္ညစ္ပတ္ေနပါလွ်င္နံေစာ္ညစ္ပတ္ေနပါလွ်င္နံေစာ္ညစ္ပတ္ေနပါလွ်င္နံေစာ္ညစ္ပတ္ေနပါလွ်င္    တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္    ခ်စ္ခရီးကခ်စ္ခရီးကခ်စ္ခရီးကခ်စ္ခရီးက    သာယာၾကည္ႏူးမႈေတြႏွင့္သာယာၾကည္ႏူးမႈေတြႏွင့္သာယာၾကည္ႏူးမႈေတြႏွင့္သာယာၾကည္ႏူးမႈေတြႏွင့္    ခေညာင္းႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလား။ခေညာင္းႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလား။ခေညာင္းႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလား။ခေညာင္းႏိုင္ပါဦးမည္တ့ဲလား။    

ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    ခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦး    ခ်စ္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္ခ်စ္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္ခ်စ္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္ခ်စ္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္    မိမိကုိယ္မိမိမိမိကုိယ္မိမိမိမိကုိယ္မိမိမိမိကုိယ္မိမိ    သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္ေအာင္၊သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္ေအာင္၊သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္ေအာင္၊သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္ေအာင္၊    ေမႊးပ်ံ႕ေအာင္၊ေမႊးပ်ံ႕ေအာင္၊ေမႊးပ်ံ႕ေအာင္၊ေမႊးပ်ံ႕ေအာင္၊    ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္    

လွလွပပလွလွပပလွလွပပလွလွပပ    ေမႊးေမႊးပ်ံ႕ပ်ံေမႊးေမႊးပ်ံ႕ပ်ံေမႊးေမႊးပ်ံ႕ပ်ံေမႊးေမႊးပ်ံ႕ပ်ံ႕႕႕႕    သင္းရနံ႔ကေလးရိွဖို႔သင္းရနံ႔ကေလးရိွဖို႔သင္းရနံ႔ကေလးရိွဖို႔သင္းရနံ႔ကေလးရိွဖို႔    လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။    

    ေနာက္ဆုံးအာ႐ုံတစ္ခုကေတာ့ေနာက္ဆုံးအာ႐ုံတစ္ခုကေတာ့ေနာက္ဆုံးအာ႐ုံတစ္ခုကေတာ့ေနာက္ဆုံးအာ႐ုံတစ္ခုကေတာ့    ''''ေသာတအာ႐ုံေသာတအာ႐ုံေသာတအာ႐ုံေသာတအာ႐ုံ' ' ' ' တည္းဟူေသာတည္းဟူေသာတည္းဟူေသာတည္းဟူေသာ    အၾကားအာ႐ုံျဖစ္ပါသည္။အၾကားအာ႐ုံျဖစ္ပါသည္။အၾကားအာ႐ုံျဖစ္ပါသည္။အၾကားအာ႐ုံျဖစ္ပါသည္။    ၿငိမ့္ေညာင္းေသာၿငိမ့္ေညာင္းေသာၿငိမ့္ေညာင္းေသာၿငိမ့္ေညာင္းေသာ... ... ... ... 

သာယာေသာသာယာေသာသာယာေသာသာယာေသာ... ... ... ... ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ    ညင္သာသည့္ညင္သာသည့္ညင္သာသည့္ညင္သာသည့္    ေတးဂီတသံေလးေတြကေတးဂီတသံေလးေတြကေတးဂီတသံေလးေတြကေတးဂီတသံေလးေတြက    ႏွလုံးသားေတြကုိႏွလုံးသားေတြကုိႏွလုံးသားေတြကုိႏွလုံးသားေတြကုိ    ႏူးည့ံညင္သာေစ၏။ႏူးည့ံညင္သာေစ၏။ႏူးည့ံညင္သာေစ၏။ႏူးည့ံညင္သာေစ၏။    

ႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    အခ်စ္နတ္သမီးေလးကုိအခ်စ္နတ္သမီးေလးကုိအခ်စ္နတ္သမီးေလးကုိအခ်စ္နတ္သမီးေလးကုိ    လႈပ္ႏႈိးလႈပ္ႏႈိးလႈပ္ႏႈိးလႈပ္ႏႈိးႏိုင္ေအာင္လည္းႏိုင္ေအာင္လည္းႏိုင္ေအာင္လည္းႏိုင္ေအာင္လည္း    ညင္ညင္သာသာေလးညင္ညင္သာသာေလးညင္ညင္သာသာေလးညင္ညင္သာသာေလး    လႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြလႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြလႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြလႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြ    ေပးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ေပးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ေပးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။ေပးႏိုင္စြမ္းရိွပါသည္။    

မိမိခ်စ္သူ၏မိမိခ်စ္သူ၏မိမိခ်စ္သူ၏မိမိခ်စ္သူ၏    ေသာတအာ႐ုံထဲတြင္ေသာတအာ႐ုံထဲတြင္ေသာတအာ႐ုံထဲတြင္ေသာတအာ႐ုံထဲတြင္    မိမိ၏မိမိ၏မိမိ၏မိမိ၏    ျမတ္ႏိုးေဖာ္ျမတ္ႏိုးေဖာ္ျမတ္ႏိုးေဖာ္ျမတ္ႏိုးေဖာ္    ျမတ္ႏိုးဖက္ျမတ္ႏိုးဖက္ျမတ္ႏိုးဖက္ျမတ္ႏိုးဖက္    ခ်စ္ၾကင္နာဖက္၏ခ်စ္ၾကင္နာဖက္၏ခ်စ္ၾကင္နာဖက္၏ခ်စ္ၾကင္နာဖက္၏    ႏႈတ္ဖ်ားမွႏႈတ္ဖ်ားမွႏႈတ္ဖ်ားမွႏႈတ္ဖ်ားမွ    စီးဆင္းက်လာေသာစီးဆင္းက်လာေသာစီးဆင္းက်လာေသာစီးဆင္းက်လာေသာ    

သိပ္ခ်စ္တာပဲသိပ္ခ်စ္တာပဲသိပ္ခ်စ္တာပဲသိပ္ခ်စ္တာပဲ    အခ်စ္ရယ္အခ်စ္ရယ္အခ်စ္ရယ္အခ်စ္ရယ္    ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္    စမ္းေရစီးသံသဖြယ္စမ္းေရစီးသံသဖြယ္စမ္းေရစီးသံသဖြယ္စမ္းေရစီးသံသဖြယ္    ယုယျမတ္ႏိုးၾကင္နာေႏြးေထြးစြာေသာယုယျမတ္ႏိုးၾကင္နာေႏြးေထြးစြာေသာယုယျမတ္ႏိုးၾကင္နာေႏြးေထြးစြာေသာယုယျမတ္ႏိုးၾကင္နာေႏြးေထြးစြာေသာ    ခ်စ္စကားခ်စ္စကားခ်စ္စကားခ်စ္စကား............    ႀကိဳက္စကားႀကိဳက္စကားႀကိဳက္စကားႀကိဳက္စကား    

ေလာက္ေလာက္ေလာက္ေလာက္    သာယာလြန္းသည့္သာယာလြန္းသည့္သာယာလြန္းသည့္သာယာလြန္းသည့္    ဂီတသံရိွပါဦးမည္တ့ဲလားဂီတသံရိွပါဦးမည္တ့ဲလားဂီတသံရိွပါဦးမည္တ့ဲလားဂီတသံရိွပါဦးမည္တ့ဲလား............။။။။    

    မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။    ခ်စ္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္သူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖလွယ္ၾကဖုိ႔ဆိုရာတြင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖလွယ္ၾကဖုိ႔ဆိုရာတြင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖလွယ္ၾကဖုိ႔ဆိုရာတြင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖလွယ္ၾကဖုိ႔ဆိုရာတြင္    စိတ္၏ၾကည္ႏူးသာယာတက္ႂကြမႈရိွဖို႔စိတ္၏ၾကည္ႏူးသာယာတက္ႂကြမႈရိွဖို႔စိတ္၏ၾကည္ႏူးသာယာတက္ႂကြမႈရိွဖို႔စိတ္၏ၾကည္ႏူးသာယာတက္ႂကြမႈရိွဖို႔    

မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္    အေရးပါလွပါ၏။အေရးပါလွပါ၏။အေရးပါလွပါ၏။အေရးပါလွပါ၏။    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    စိတ္လႈပ္ရွားမႈစိတ္လႈပ္ရွားမႈစိတ္လႈပ္ရွားမႈစိတ္လႈပ္ရွားမႈ    တက္ႂကြမႈကုိတက္ႂကြမႈကုိတက္ႂကြမႈကုိတက္ႂကြမႈကုိ    ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ    လွပသည့္လွပသည့္လွပသည့္လွပသည့္    အဆင္အျပင္အဆင္အျပင္အဆင္အျပင္အဆင္အျပင္    ႐ု႐ု႐ု႐ုပ္ဆင္း႐ူပကာ၊ပ္ဆင္း႐ူပကာ၊ပ္ဆင္း႐ူပကာ၊ပ္ဆင္း႐ူပကာ၊    

ေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံေသာေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံေသာေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံေသာေမႊးပ်ံ႕သင္းထုံေသာ    အနံ႔အသက္အနံ႔အသက္အနံ႔အသက္အနံ႔အသက္... ... ... ... ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာေသာၿငိမ့္ေညာင္းသာယာေသာၿငိမ့္ေညာင္းသာယာေသာၿငိမ့္ေညာင္းသာယာေသာ    ေတးဂီတသံတို႔ကေတးဂီတသံတို႔ကေတးဂီတသံတို႔ကေတးဂီတသံတို႔က    ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏    ''''ကာမဆႏၵကာမဆႏၵကာမဆႏၵကာမဆႏၵ' ' ' ' ကုိကုိကုိကုိ    

လႈပ္ရွားတက္ႂကြေစႏိုင္သည္မွာလည္းလႈပ္ရွားတက္ႂကြေစႏိုင္သည္မွာလည္းလႈပ္ရွားတက္ႂကြေစႏိုင္သည္မွာလည္းလႈပ္ရွားတက္ႂကြေစႏိုင္သည္မွာလည္း    မွန္လွ၏။မွန္လွ၏။မွန္လွ၏။မွန္လွ၏။    

    ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏    ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာမွာခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာမွာခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာမွာခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာမွာ    အလွပဆုံးအလွပဆုံးအလွပဆုံးအလွပဆုံး    အတက္ႂကြဆုံးအတက္ႂကြဆုံးအတက္ႂကြဆုံးအတက္ႂကြဆုံး    စီးေမ်ာလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔စီးေမ်ာလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔စီးေမ်ာလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔စီးေမ်ာလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔... ... ... ... ဆိုသည္ကားဆိုသည္ကားဆိုသည္ကားဆိုသည္ကား    

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ယုယစြာယုယစြာယုယစြာယုယစြာ    ၾကင္နာစြာၾကင္နာစြာၾကင္နာစြာၾကင္နာစြာ    ျမတ္ႏိုးစြာျမတ္ႏိုးစြာျမတ္ႏိုးစြာျမတ္ႏိုးစြာ    ေထြးေပြ႔ခ်စ္ခင္လိုျခင္းပဲေထြးေပြ႔ခ်စ္ခင္လိုျခင္းပဲေထြးေပြ႔ခ်စ္ခင္လိုျခင္းပဲေထြးေပြ႔ခ်စ္ခင္လိုျခင္းပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ထို႔အတြက္ကေတာ့ထို႔အတြက္ကေတာ့ထို႔အတြက္ကေတာ့ထို႔အတြက္ကေတာ့    မည္သုိ႔လွလွ၊မည္သုိ႔လွလွ၊မည္သုိ႔လွလွ၊မည္သုိ႔လွလွ၊    
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မည္သို႔ပင္ေမႊးေမႊးမည္သို႔ပင္ေမႊးေမႊးမည္သို႔ပင္ေမႊးေမႊးမည္သို႔ပင္ေမႊးေမႊး    ေတးဂီတကေတးဂီတကေတးဂီတကေတးဂီတက    အဘယ္မွ်ပင္အဘယ္မွ်ပင္အဘယ္မွ်ပင္အဘယ္မွ်ပင္    သာယာပါေစသာယာပါေစသာယာပါေစသာယာပါေစ... ... ... ... တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ၾကင္နာယုယစြာၾကင္နာယုယစြာၾကင္နာယုယစြာၾကင္နာယုယစြာ    ခ်စ္စကားမဆိုပါကခ်စ္စကားမဆိုပါကခ်စ္စကားမဆိုပါကခ်စ္စကားမဆိုပါက    

ဆားမပါေသာဟင္းဆားမပါေသာဟင္းဆားမပါေသာဟင္းဆားမပါေသာဟင္း    က့ဲသို႔က့ဲသို႔က့ဲသို႔က့ဲသို႔    ေပါ့တီးေပါ့႐ႊတ္ႀကီးေပါ့တီးေပါ့႐ႊတ္ႀကီးေပါ့တီးေပါ့႐ႊတ္ႀကီးေပါ့တီးေပါ့႐ႊတ္ႀကီး    ဟာတာတာႀကီးဟာတာတာႀကီးဟာတာတာႀကီးဟာတာတာႀကီး    ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေနမည္မွာမွာမွာမွာ    ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲတည္း။ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲတည္း။ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲတည္း။ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲတည္း။    သုိ႔ျဖစ္ပါ၍သုိ႔ျဖစ္ပါ၍သုိ႔ျဖစ္ပါ၍သုိ႔ျဖစ္ပါ၍    

တူယွဥ္တြဲ၍တူယွဥ္တြဲ၍တူယွဥ္တြဲ၍တူယွဥ္တြဲ၍    ေ႐ႊလက္တြဲကာေ႐ႊလက္တြဲကာေ႐ႊလက္တြဲကာေ႐ႊလက္တြဲကာ    ခ်စ္ပြဲဝင္လုိပါလွ်င္ခ်စ္ပြဲဝင္လုိပါလွ်င္ခ်စ္ပြဲဝင္လုိပါလွ်င္ခ်စ္ပြဲဝင္လုိပါလွ်င္    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    ခ်စ္စကားႀကိဳက္စကားေလးေတြကုိခ်စ္စကားႀကိဳက္စကားေလးေတြကုိခ်စ္စကားႀကိဳက္စကားေလးေတြကုိခ်စ္စကားႀကိဳက္စကားေလးေတြကုိ    ကရားေရလႊတ္ကရားေရလႊတ္ကရားေရလႊတ္ကရားေရလႊတ္    

တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္    စမ္းေရစီးသံတစ္လြင္လြင္ျဖစ္ေအာင္စမ္းေရစီးသံတစ္လြင္လြင္ျဖစ္ေအာင္စမ္းေရစီးသံတစ္လြင္လြင္ျဖစ္ေအာင္စမ္းေရစီးသံတစ္လြင္လြင္ျဖစ္ေအာင္    ေျပာေနဖို႔ေျပာေနဖို႔ေျပာေနဖို႔ေျပာေနဖို႔    လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။    

    ဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္း    ကုိေက်ာ္စြာေရကုိေက်ာ္စြာေရကုိေက်ာ္စြာေရကုိေက်ာ္စြာေရ............    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ဘယ္ေဘယ္ေဘယ္ေဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်႐ြ႕ဘယ္မွ်႐ြ႕ဘယ္မွ်႐ြ႕ဘယ္မွ်    ခ်စ္ၾကင္နာေၾကာင္းခ်စ္ၾကင္နာေၾကာင္းခ်စ္ၾကင္နာေၾကာင္းခ်စ္ၾကင္နာေၾကာင္း............    ေဖြးေဖြးကလြဲေဖြးေဖြးကလြဲေဖြးေဖြးကလြဲေဖြးေဖြးကလြဲ    

ဖြဲႏွင့္ဇကြဲဆိုသည့္အေၾကာင္းဖြဲႏွင့္ဇကြဲဆိုသည့္အေၾကာင္းဖြဲႏွင့္ဇကြဲဆိုသည့္အေၾကာင္းဖြဲႏွင့္ဇကြဲဆိုသည့္အေၾကာင္း    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ခ်စ္ရတာေလာက္ခ်စ္ရတာေလာက္ခ်စ္ရတာေလာက္ခ်စ္ရတာေလာက္    ေကာင္းတာေကာင္းတာေကာင္းတာေကာင္းတာ    ကမာၻေပၚမွာကမာၻေပၚမွာကမာၻေပၚမွာကမာၻေပၚမွာ    မရိွေၾကာင္းမရိွေၾကာင္းမရိွေၾကာင္းမရိွေၾကာင္း... ... ... ... အၿမဲတမ္းထာဝရအၿမဲတမ္းထာဝရအၿမဲတမ္းထာဝရအၿမဲတမ္းထာဝရ    

တစ္ခ်စ္တည္းတစ္ခ်စ္တည္းတစ္ခ်စ္တည္းတစ္ခ်စ္တည္း    ခ်စ္သြားခ်င္လွေၾကာင္းေတြကုိမ်ားခ်စ္သြားခ်င္လွေၾကာင္းေတြကုိမ်ားခ်စ္သြားခ်င္လွေၾကာင္းေတြကုိမ်ားခ်စ္သြားခ်င္လွေၾကာင္းေတြကုိမ်ား    ေျပာမွေျပာမိရဲ႕လားဟုေျပာမွေျပာမိရဲ႕လားဟုေျပာမွေျပာမိရဲ႕လားဟုေျပာမွေျပာမိရဲ႕လားဟု............    ေမးခ်င္လွျခင္းေမးခ်င္လွျခင္းေမးခ်င္လွျခင္းေမးခ်င္လွျခင္း    ျဖစ္ပါေတာ့သည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္............။။။။    
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ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်စ္ရမွာစ္ရမွာစ္ရမွာစ္ရမွာစ္ရမွာစ္ရမွာစ္ရမွာစ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၀၀၀၀၀၀၀၀))))))))        

စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔စာလိပ္ဖုိ႔        အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္အီးက်ဴလုိတယ္        

        

        

        

    ဤေလာကဘဒၵကမာၻႀကီးထဲဤေလာကဘဒၵကမာၻႀကီးထဲဤေလာကဘဒၵကမာၻႀကီးထဲဤေလာကဘဒၵကမာၻႀကီးထဲ    မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာမီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာမီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာမီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ    လူသားတုိ႔၏လူသားတုိ႔၏လူသားတုိ႔၏လူသားတုိ႔၏    အလုိခ်င္ဆုံးအလုိခ်င္ဆုံးအလုိခ်င္ဆုံးအလုိခ်င္ဆုံး    အေတာင့္တဆုံးအရာသည္အေတာင့္တဆုံးအရာသည္အေတာင့္တဆုံးအရာသည္အေတာင့္တဆုံးအရာသည္    

အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း............။။။။    တခ်ဳိ႕ကတခ်ဳိ႕ကတခ်ဳိ႕ကတခ်ဳိ႕က    စည္းစိမ္ဥစၥာစည္းစိမ္ဥစၥာစည္းစိမ္ဥစၥာစည္းစိမ္ဥစၥာ    ပုိက္ဆံေတြျပည့္စုံဖုိ႔ဟုပုိက္ဆံေတြျပည့္စုံဖုိ႔ဟုပုိက္ဆံေတြျပည့္စုံဖုိ႔ဟုပုိက္ဆံေတြျပည့္စုံဖုိ႔ဟု    ေျဖမည္၊ေျဖမည္၊ေျဖမည္၊ေျဖမည္၊    တခ်ဳိ႕ကေတာ့တခ်ဳိ႕ကေတာ့တခ်ဳိ႕ကေတာ့တခ်ဳိ႕ကေတာ့    ရာထူးၾသဇာရာထူးၾသဇာရာထူးၾသဇာရာထူးၾသဇာ... ... ... ... ပါဝါရိွဖို႔ဟုပါဝါရိွဖို႔ဟုပါဝါရိွဖို႔ဟုပါဝါရိွဖို႔ဟု    

ေျဖၾကလိမ့္မည္။ေျဖၾကလိမ့္မည္။ေျဖၾကလိမ့္မည္။ေျဖၾကလိမ့္မည္။    မည္သုိမည္သုိမည္သုိမည္သုိ႔ပဲေျဖေျဖ႔ပဲေျဖေျဖ႔ပဲေျဖေျဖ႔ပဲေျဖေျဖ    အရာအားလုံး၏အရာအားလုံး၏အရာအားလုံး၏အရာအားလုံး၏    အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့    ေအာင္ျမင္မႈ၊ေအာင္ျမင္မႈ၊ေအာင္ျမင္မႈ၊ေအာင္ျမင္မႈ၊    ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေပ်ာ္႐ႊင္မႈေပ်ာ္႐ႊင္မႈေပ်ာ္႐ႊင္မႈ    ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။    

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္... ... ... ... ခုနကေျပာေသာခုနကေျပာေသာခုနကေျပာေသာခုနကေျပာေသာ    စည္းစိမ္ဥစၥာေတြစည္းစိမ္ဥစၥာေတြစည္းစိမ္ဥစၥာေတြစည္းစိမ္ဥစၥာေတြ... ... ... ... ရာထူးၾသဇာေတြရာထူးၾသဇာေတြရာထူးၾသဇာေတြရာထူးၾသဇာေတြ    ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္    လိုခ်င္ရသနည္း။လိုခ်င္ရသနည္း။လိုခ်င္ရသနည္း။လိုခ်င္ရသနည္း။    

ထိုအရာေတြရလွ်င္ထိုအရာေတြရလွ်င္ထိုအရာေတြရလွ်င္ထိုအရာေတြရလွ်င္    ေအာင္ျမင္မည္၊ေအာင္ျမင္မည္၊ေအာင္ျမင္မည္၊ေအာင္ျမင္မည္၊    ေပ်ာ္႐ႊင္မည္ဟုေပ်ာ္႐ႊင္မည္ဟုေပ်ာ္႐ႊင္မည္ဟုေပ်ာ္႐ႊင္မည္ဟု    ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾက၍ပဲယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾက၍ပဲယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾက၍ပဲယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၾက၍ပဲ    ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလားျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလားျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလားျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။။။။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ဤသို႔ဆိုလွ်င္ဤသို႔ဆိုလွ်င္ဤသို႔ဆိုလွ်င္ဤသို႔ဆိုလွ်င္    ဤသုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဤသုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဤသုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဤသုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔............    ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ေရာေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ေရာေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ေရာေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ေရာ    လူသားတစ္ေယာက္အတြက္လူသားတစ္ေယာက္အတြက္လူသားတစ္ေယာက္အတြက္လူသားတစ္ေယာက္အတြက္    မည္သည့္အရာကမည္သည့္အရာကမည္သည့္အရာကမည္သည့္အရာက    

အေရးႀကီးပါသနည္း။အေရးႀကီးပါသနည္း။အေရးႀကီးပါသနည္း။အေရးႀကီးပါသနည္း။    ဟိုးဟိုးဟိုးဟိုး... ... ... ... ယခင္တုန္းကေတာ့ယခင္တုန္းကေတာ့ယခင္တုန္းကေတာ့ယခင္တုန္းကေတာ့    လူတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး၊လူတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး၊လူတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး၊လူတစ္ေယာက္၏အရည္အေသြး၊    ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကုိဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကုိဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကုိဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကုိ    အိုင္ၾကဴအိုင္ၾကဴအိုင္ၾကဴအိုင္ၾကဴ    IQIQIQIQ----

Intelligence QuotientIntelligence QuotientIntelligence QuotientIntelligence Quotient    ျမင့္မားမႈႏွင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္    အဓိကတိုင္းတာေလ့ရိွသည္။အဓိကတိုင္းတာေလ့ရိွသည္။အဓိကတိုင္းတာေလ့ရိွသည္။အဓိကတိုင္းတာေလ့ရိွသည္။    ယခုအခါေတာ့ယခုအခါေတာ့ယခုအခါေတာ့ယခုအခါေတာ့    'IQ' 'IQ' 'IQ' 'IQ' ထက္ထက္ထက္ထက္    ပုိမုိအေရးပါအရာေရာက္ေသာပုိမုိအေရးပါအရာေရာက္ေသာပုိမုိအေရးပါအရာေရာက္ေသာပုိမုိအေရးပါအရာေရာက္ေသာ    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
46 

အရည္အေသြးတစ္ခုကအရည္အေသြးတစ္ခုကအရည္အေသြးတစ္ခုကအရည္အေသြးတစ္ခုက    'IQ' 'IQ' 'IQ' 'IQ' ၏ေနရာတြင္၏ေနရာတြင္၏ေနရာတြင္၏ေနရာတြင္    အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေလၿပီ။    တျခားဟုတ္ပါရဲ႕လားတျခားဟုတ္ပါရဲ႕လားတျခားဟုတ္ပါရဲ႕လားတျခားဟုတ္ပါရဲ႕လား    EQEQEQEQ----Emotional Quotient Emotional Quotient Emotional Quotient Emotional Quotient 

စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာစိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာစိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာစိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ    ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပဲဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပဲဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပဲဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္    ''''IQIQIQIQ''''    ေတြျမင့္ျမင့္ေတြျမင့္ျမင့္ေတြျမင့္ျမင့္ေတြျမင့္ျမင့္... 'EQ' ... 'EQ' ... 'EQ' ... 'EQ' မျမင့္မားလွ်င္မျမင့္မားလွ်င္မျမင့္မားလွ်င္မျမင့္မားလွ်င္    ထိုက္သင့္ေသာထိုက္သင့္ေသာထိုက္သင့္ေသာထိုက္သင့္ေသာ    ေအာေအာေအာေအာင္ျမင္မႈင္ျမင္မႈင္ျမင္မႈင္ျမင္မႈ    ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိ    မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်    မရႏိုင္ပါေခ်။မရႏိုင္ပါေခ်။မရႏိုင္ပါေခ်။မရႏိုင္ပါေခ်။    

    စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္းစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္းစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္းစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း    ''''ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္' ' ' ' အေၾကာင္းေရးေနသည့္အေၾကာင္းေရးေနသည့္အေၾကာင္းေရးေနသည့္အေၾကာင္းေရးေနသည့္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္... ... ... ... 

ဘယ္ကဘယ္လုိဘယ္ကဘယ္လုိဘယ္ကဘယ္လုိဘယ္ကဘယ္လုိ    စိတ္႐ူးေပါက္ၿပီးစိတ္႐ူးေပါက္ၿပီးစိတ္႐ူးေပါက္ၿပီးစိတ္႐ူးေပါက္ၿပီး    အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာေနရာမွအခ်စ္အေၾကာင္းေျပာေနရာမွအခ်စ္အေၾကာင္းေျပာေနရာမွအခ်စ္အေၾကာင္းေျပာေနရာမွ    ေခ်ာ္ေတာေငါ့ၿပီးေခ်ာ္ေတာေငါ့ၿပီးေခ်ာ္ေတာေငါ့ၿပီးေခ်ာ္ေတာေငါ့ၿပီး    အိုင္က်ဴေတြအိုင္က်ဴေတြအိုင္က်ဴေတြအိုင္က်ဴေတြ    အီးက်ဴေတြအေၾကာင္းအီးက်ဴေတြအေၾကာင္းအီးက်ဴေတြအေၾကာင္းအီးက်ဴေတြအေၾကာင္း    

ေရာက္သြားပါလိမ့္ဟုေရာက္သြားပါလိမ့္ဟုေရာက္သြားပါလိမ့္ဟုေရာက္သြားပါလိမ့္ဟု    မ်မ်မ်မ်က္စိလည္သြားၿပီက္စိလည္သြားၿပီက္စိလည္သြားၿပီက္စိလည္သြားၿပီ    ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။    

    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္    ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး၏ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး၏ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး၏ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦး၏    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာ    ျပႆနာအေၾကာင္း၊ျပႆနာအေၾကာင္း၊ျပႆနာအေၾကာင္း၊ျပႆနာအေၾကာင္း၊    ဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိ    

မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည့္အေၾကာင္းမည္သို႔ေျဖရွင္းရမည့္အေၾကာင္းမည္သို႔ေျဖရွင္းရမည့္အေၾကာင္းမည္သို႔ေျဖရွင္းရမည့္အေၾကာင္း    အျခားအျခားေသာအျခားအျခားေသာအျခားအျခားေသာအျခားအျခားေသာ    ခ်စ္သူေမာင္ႏံွတို႔လည္းခ်စ္သူေမာင္ႏံွတို႔လည္းခ်စ္သူေမာင္ႏံွတို႔လည္းခ်စ္သူေမာင္ႏံွတို႔လည္း    ဤျပႆနာမ်ဳိးဤျပႆနာမ်ဳိးဤျပႆနာမ်ဳိးဤျပႆနာမ်ဳိး    မျဖစ္ရေလေအာင္မျဖစ္ရေလေအာင္မျဖစ္ရေလေအာင္မျဖစ္ရေလေအာင္    

မည္သုိ႔ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြမည္သုိ႔ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြမည္သုိ႔ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြမည္သုိ႔ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ    ျပဳလုပ္သင့္သျပဳလုပ္သင့္သျပဳလုပ္သင့္သျပဳလုပ္သင့္သည့္အေၾကာင္းေတြကုိည့္အေၾကာင္းေတြကုိည့္အေၾကာင္းေတြကုိည့္အေၾကာင္းေတြကုိ    မီးခိုးႂကြက္ေလ်ာက္မီးခိုးႂကြက္ေလ်ာက္မီးခိုးႂကြက္ေလ်ာက္မီးခိုးႂကြက္ေလ်ာက္    စဥ္းစားေတြးေတာရင္းကစဥ္းစားေတြးေတာရင္းကစဥ္းစားေတြးေတာရင္းကစဥ္းစားေတြးေတာရင္းက    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏အေတြးထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏အေတြးထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏အေတြးထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏အေတြးထဲ    အီးက်ဴဆိုသည့္အီးက်ဴဆိုသည့္အီးက်ဴဆိုသည့္အီးက်ဴဆိုသည့္    စကားလုံးေလးကစကားလုံးေလးကစကားလုံးေလးကစကားလုံးေလးက    မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍မ်က္စိလည္လမ္းမွား၍    ေရာက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရာက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရာက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရာက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။    

    တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    မေန႔ကပဲမေန႔ကပဲမေန႔ကပဲမေန႔ကပဲ    ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြကုိေနာက္ဆုံးႏွစ္ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြကုိေနာက္ဆုံးႏွစ္ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြကုိေနာက္ဆုံးႏွစ္ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြကုိ    စာသင္ရင္းစာသင္ရင္းစာသင္ရင္းစာသင္ရင္း    လူသားတစ္ေယာက္၏လူသားတစ္ေယာက္၏လူသားတစ္ေယာက္၏လူသားတစ္ေယာက္၏    

ေအာင္ျမင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္မႈအတြက္မႈအတြက္မႈအတြက္    အေရးအပါဆုံးျဖစ္ေသာအေရးအပါဆုံးျဖစ္ေသာအေရးအပါဆုံးျဖစ္ေသာအေရးအပါဆုံးျဖစ္ေသာ    အီးက်ဴအေၾကာင္းအီးက်ဴအေၾကာင္းအီးက်ဴအေၾကာင္းအီးက်ဴအေၾကာင္း    ေျပာျပခ့ဲရာမွေျပာျပခ့ဲရာမွေျပာျပခ့ဲရာမွေျပာျပခ့ဲရာမွ    သူ႔အေတြးထဲသူ႔အေတြးထဲသူ႔အေတြးထဲသူ႔အေတြးထဲ    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္    ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    

ျပႆနာတြင္ျပႆနာတြင္ျပႆနာတြင္ျပႆနာတြင္    အီးက်ဴကအီးက်ဴကအီးက်ဴကအီးက်ဴက    အေရးပါလွပါလားဟူသည့္အေရးပါလွပါလားဟူသည့္အေရးပါလွပါလားဟူသည့္အေရးပါလွပါလားဟူသည့္    ခံစားခ်က္ေလးခံစားခ်က္ေလးခံစားခ်က္ေလးခံစားခ်က္ေလး    ဝင္ေရာက္လာခ့ဲ၏။ဝင္ေရာက္လာခ့ဲ၏။ဝင္ေရာက္လာခ့ဲ၏။ဝင္ေရာက္လာခ့ဲ၏။    

    စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။    ခ်စ္သူဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးခ်စ္သူဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးခ်စ္သူဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးခ်စ္သူဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး    ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္    ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္    ခ်စ္တင္းႏီွးေခ်စ္တင္းႏီွးေခ်စ္တင္းႏီွးေခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၿပီးႏွာၿပီးႏွာၿပီးႏွာၿပီး    

ခ်စ္ဗိမာန္လွလွေလးခ်စ္ဗိမာန္လွလွေလးခ်စ္ဗိမာန္လွလွေလးခ်စ္ဗိမာန္လွလွေလး    တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔    အီးက်ဴကအီးက်ဴကအီးက်ဴကအီးက်ဴက    မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္    လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။    

    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    စာဖတ္သူစာဖတ္သူစာဖတ္သူစာဖတ္သူ    သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည့္သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည့္သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည့္သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည့္    ''''အီးက်ဴအီးက်ဴအီးက်ဴအီးက်ဴ' ' ' ' အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    အနည္းငယ္အနည္းငယ္အနည္းငယ္အနည္းငယ္    ရွင္းျပပါရေစ။ရွင္းျပပါရေစ။ရွင္းျပပါရေစ။ရွင္းျပပါရေစ။    

((((ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မုိ႔ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မုိ႔ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မုိ႔ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္မုိ႔    ဆရာလုပ္သည့္အက်င့္ဆရာလုပ္သည့္အက်င့္ဆရာလုပ္သည့္အက်င့္ဆရာလုပ္သည့္အက်င့္    ပါေနသည္ကုိပါေနသည္ကုိပါေနသည္ကုိပါေနသည္ကုိ    သည္းခံခြင့္လႊတ္ေစခ်င္သည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ေစခ်င္သည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ေစခ်င္သည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ေစခ်င္သည္) ) ) ) 

အီးအီးအီးအီးက်ဴဆိုသည္ကုိက်ဴဆိုသည္ကုိက်ဴဆိုသည္ကုိက်ဴဆိုသည္ကုိ    စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ    ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟုဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟုဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟုဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟု    ေခၚၾကသည္။ေခၚၾကသည္။ေခၚၾကသည္။ေခၚၾကသည္။    မိမိ၏မိမိ၏မိမိ၏မိမိ၏    စိတ္ခံစားခ်က္ကုိစိတ္ခံစားခ်က္ကုိစိတ္ခံစားခ်က္ကုိစိတ္ခံစားခ်က္ကုိ    သိရိွနားလည္သိရိွနားလည္သိရိွနားလည္သိရိွနားလည္    

အျခားသူမ်ား၏အျခားသူမ်ား၏အျခားသူမ်ား၏အျခားသူမ်ား၏    စိတ္ခံစားခ်က္ကုိလည္းစိတ္ခံစားခ်က္ကုိလည္းစိတ္ခံစားခ်က္ကုိလည္းစိတ္ခံစားခ်က္ကုိလည္း    သိရိွနားလည္ၿပီးသိရိွနားလည္ၿပီးသိရိွနားလည္ၿပီးသိရိွနားလည္ၿပီး    ၎ခံစားခ်က္ကုိ၎ခံစားခ်က္ကုိ၎ခံစားခ်က္ကုိ၎ခံစားခ်က္ကုိ    မိမိေရာ၊မိမိေရာ၊မိမိေရာ၊မိမိေရာ၊    တျခားသူတို႔အၾကားတျခားသူတို႔အၾကားတျခားသူတို႔အၾကားတျခားသူတို႔အၾကား    

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး    အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖုိ႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖုိ႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖုိ႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ဖုိ႔    လႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြႏိုင္ေသာလႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြႏိုင္ေသာလႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြႏိုင္ေသာလႈံ႕ေဆာ္ႏႈိးဆြႏိုင္ေသာ    စြမ္းစြမ္းစြမ္းစြမ္းရည္ပဲရည္ပဲရည္ပဲရည္ပဲ    ျဖစ္ပါသည္ျဖစ္ပါသည္ျဖစ္ပါသည္ျဖစ္ပါသည္............။။။။    ကဗ်ာဆန္ဆန္ကဗ်ာဆန္ဆန္ကဗ်ာဆန္ဆန္ကဗ်ာဆန္ဆန္    

ေျပာရမည္ဆိုပါကေျပာရမည္ဆိုပါကေျပာရမည္ဆိုပါကေျပာရမည္ဆိုပါက    မိမိႏွင့္မိမိႏွင့္မိမိႏွင့္မိမိႏွင့္    တျခားသူတို႔၏တျခားသူတို႔၏တျခားသူတို႔၏တျခားသူတို႔၏    ႏွလုံးသားခံစားခ်က္မ်ားကုိႏွလုံးသားခံစားခ်က္မ်ားကုိႏွလုံးသားခံစားခ်က္မ်ားကုိႏွလုံးသားခံစားခ်က္မ်ားကုိ    ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္    နားလည္ျခင္းနားလည္ျခင္းနားလည္ျခင္းနားလည္ျခင္း    ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။    

    စဥ္းစားၾကည့္ပါေလစဥ္းစားၾကည့္ပါေလစဥ္းစားၾကည့္ပါေလစဥ္းစားၾကည့္ပါေလ... ... ... ... ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏    ခ်စ္ဗိမာန္ေလးထဲခ်စ္ဗိမာန္ေလးထဲခ်စ္ဗိမာန္ေလးထဲခ်စ္ဗိမာန္ေလးထဲ    ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာ၌ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာ၌ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာ၌ခ်စ္ေရယာဥ္ေၾကာ၌    အတူစီးေမ်ာရင္းအတူစီးေမ်ာရင္းအတူစီးေမ်ာရင္းအတူစီးေမ်ာရင္း    

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖုိ႔သည္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖုိ႔သည္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖုိ႔သည္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖုိ႔သည္    တစ္ဦးတစ္ဦးတစ္ဦးတစ္ဦး၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ    တစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးက    သိရိွနားလည္ဖုိ႔သိရိွနားလည္ဖုိ႔သိရိွနားလည္ဖုိ႔သိရိွနားလည္ဖုိ႔    ႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္း    ေပါင္းစပ္ၿပီးေပါင္းစပ္ၿပီးေပါင္းစပ္ၿပီးေပါင္းစပ္ၿပီး    

အခ်စ္အာ႐ုံေတြအခ်စ္အာ႐ုံေတြအခ်စ္အာ႐ုံေတြအခ်စ္အာ႐ုံေတြ    ထက္ျမက္ႏိုးၾကားလာေအာင္ထက္ျမက္ႏိုးၾကားလာေအာင္ထက္ျမက္ႏိုးၾကားလာေအာင္ထက္ျမက္ႏိုးၾကားလာေအာင္    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏႈိးဆြေပးႏိုင္ဖုိ႔လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏႈိးဆြေပးႏိုင္ဖုိ႔လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏႈိးဆြေပးႏိုင္ဖုိ႔လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏႈိးဆြေပးႏိုင္ဖုိ႔    မလိုအပ္ေပဘူးလား။မလိုအပ္ေပဘူးလား။မလိုအပ္ေပဘူးလား။မလိုအပ္ေပဘူးလား။    

    ''''အီးက်ဴအီးက်ဴအီးက်ဴအီးက်ဴ''''    ျပည့္ဖို႔ျပည့္ဖို႔ျပည့္ဖို႔ျပည့္ဖို႔    ပထမလုိအပ္ခ်က္ကုိပဲပထမလုိအပ္ခ်က္ကုိပဲပထမလုိအပ္ခ်က္ကုိပဲပထမလုိအပ္ခ်က္ကုိပဲ    ၾကည့္ပါဦး။ၾကည့္ပါဦး။ၾကည့္ပါဦး။ၾကည့္ပါဦး။    'Self awareness' 'Self awareness' 'Self awareness' 'Self awareness' မိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိမိမိမိမိမိမိ    နားလည္ျခင္းပဲနားလည္ျခင္းပဲနားလည္ျခင္းပဲနားလည္ျခင္းပဲ        မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    

ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိပဲကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိပဲကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိပဲကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးကုိပဲ    ၾကည့္ေလ။ၾကည့္ေလ။ၾကည့္ေလ။ၾကည့္ေလ။    ကိုေက်ာ္စြာကကိုေက်ာ္စြာကကိုေက်ာ္စြာကကိုေက်ာ္စြာက    အိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး... ... ... ... လင္ေယာက္်ား၊လင္ေယာက္်ား၊လင္ေယာက္်ား၊လင္ေယာက္်ား၊    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    ၾကင္သူသက္ထားၾကင္သူသက္ထားၾကင္သူသက္ထားၾကင္သူသက္ထား    

ဇနီးမယားဇနီးမယားဇနီးမယားဇနီးမယား    လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏    တာဝန္ကအဘယ္နည္း။တာဝန္ကအဘယ္နည္း။တာဝန္ကအဘယ္နည္း။တာဝန္ကအဘယ္နည္း။    ဇနီးမယားျဖစ္သူအားဇနီးမယားျဖစ္သူအားဇနီးမယားျဖစ္သူအားဇနီးမယားျဖစ္သူအား    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ    

ခ်စ္လက္ေဆာင္ခ်စ္လက္ေဆာင္ခ်စ္လက္ေဆာင္ခ်စ္လက္ေဆာင္    အျဖစ္ေပးအပ္ၿပီးအျဖစ္ေပးအပ္ၿပီးအျဖစ္ေပးအပ္ၿပီးအျဖစ္ေပးအပ္ၿပီး    အိမ္ေထာအိမ္ေထာအိမ္ေထာအိမ္ေထာင္သာယာင္သာယာင္သာယာင္သာယာ    ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္ခ်မ္းေျမ့ေရးအတြက္    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    အျပည့္အဝတာဝန္ရိွပါသည္။အျပည့္အဝတာဝန္ရိွပါသည္။အျပည့္အဝတာဝန္ရိွပါသည္။အျပည့္အဝတာဝန္ရိွပါသည္။    

လင္ေယာက္်ားအေနျဖင့္လင္ေယာက္်ားအေနျဖင့္လင္ေယာက္်ားအေနျဖင့္လင္ေယာက္်ားအေနျဖင့္... ... ... ... ပုိက္ဆံရွာေပးႏိုင္႐ုံ၊ပုိက္ဆံရွာေပးႏိုင္႐ုံ၊ပုိက္ဆံရွာေပးႏိုင္႐ုံ၊ပုိက္ဆံရွာေပးႏိုင္႐ုံ၊    ထမင္းဝေအာင္ထမင္းဝေအာင္ထမင္းဝေအာင္ထမင္းဝေအာင္    ေကၽြးႏုိင္႐ုံ၊ေကၽြးႏုိင္႐ုံ၊ေကၽြးႏုိင္႐ုံ၊ေကၽြးႏုိင္႐ုံ၊    လွလွပပလွလွပပလွလွပပလွလွပပ    ဝတ္ႏိုင္ေအာင္ဝတ္ႏိုင္ေအာင္ဝတ္ႏိုင္ေအာင္ဝတ္ႏိုင္ေအာင္    စီးပြားရွာေပး႐ုံႏွင့္စီးပြားရွာေပး႐ုံႏွင့္စီးပြားရွာေပး႐ုံႏွင့္စီးပြားရွာေပး႐ုံႏွင့္    

တာဝန္ေက်ၿပီဟုတာဝန္ေက်ၿပီဟုတာဝန္ေက်ၿပီဟုတာဝန္ေက်ၿပီဟု    ေျပာႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။ေျပာႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။ေျပာႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။ေျပာႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။    ထို႔အတူထို႔အတူထို႔အတူထို႔အတူ    ေဖြးေဖြးဟူသည့္ေဖြးေဖြးဟူသည့္ေဖြးေဖြးဟူသည့္ေဖြးေဖြးဟူသည့္    ဇနီးမယားေလး၏ဇနီးမယားေလး၏ဇနီးမယားေလး၏ဇနီးမယားေလး၏    တာဝန္ကေရာတာဝန္ကေရာတာဝန္ကေရာတာဝန္ကေရာ    ကေလးေကေလးေကေလးေကေလးေမြး႐ုံ၊မြး႐ုံ၊မြး႐ုံ၊မြး႐ုံ၊    
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ထမင္းခ်က္ေကၽြး႐ုံ၊ထမင္းခ်က္ေကၽြး႐ုံ၊ထမင္းခ်က္ေကၽြး႐ုံ၊ထမင္းခ်က္ေကၽြး႐ုံ၊    အဝတ္ေလွ်ာ္ေပး႐ုံႏွင့္အဝတ္ေလွ်ာ္ေပး႐ုံႏွင့္အဝတ္ေလွ်ာ္ေပး႐ုံႏွင့္အဝတ္ေလွ်ာ္ေပး႐ုံႏွင့္    လုံေလာက္ၿပီဟုထင္လွ်င္လုံေလာက္ၿပီဟုထင္လွ်င္လုံေလာက္ၿပီဟုထင္လွ်င္လုံေလာက္ၿပီဟုထင္လွ်င္    မွားလိမ့္မည္။မွားလိမ့္မည္။မွားလိမ့္မည္။မွားလိမ့္မည္။    ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏    လိုအပ္ခ်က္ကုိလိုအပ္ခ်က္ကုိလိုအပ္ခ်က္ကုိလိုအပ္ခ်က္ကုိ    

သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိသာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိသာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိသာယာခ်မ္းေျမ့မႈကုိ    ျဖည့္စြမ္းေပးရမည့္တာဝန္လည္းျဖည့္စြမ္းေပးရမည့္တာဝန္လည္းျဖည့္စြမ္းေပးရမည့္တာဝန္လည္းျဖည့္စြမ္းေပးရမည့္တာဝန္လည္း    မရိွပါဘူးလား။မရိွပါဘူးလား။မရိွပါဘူးလား။မရိွပါဘူးလား။    လင္မယားေမာင္ႏံွလင္မယားေမာင္ႏံွလင္မယားေမာင္ႏံွလင္မယားေမာင္ႏံွ    ႏွစ္ဦးစလုံးႏွစ္ဦးစလုံးႏွစ္ဦးစလုံးႏွစ္ဦးစလုံး    မိမိတုိ႔၏မိမိတုိ႔၏မိမိတုိ႔၏မိမိတုိ႔၏    ကုိယ္စီကုိယ္စီကုိယ္စီကုိယ္စီကုိယ္စီကုိယ္စီကုိယ္စီကုိယ္စီ    

ရိွသင့္ေသာရိွသင့္ေသာရိွသင့္ေသာရိွသင့္ေသာ    အေနအထားႏွင့္အေနအထားႏွင့္အေနအထားႏွင့္အေနအထားႏွင့္    တာဝန္ကုိတာဝန္ကုိတာဝန္ကုိတာဝန္ကုိ    နားလည္ျခင္းသည္နားလည္ျခင္းသည္နားလည္ျခင္းသည္နားလည္ျခင္းသည္    အီးက်ဴႏွင့္အီးက်ဴႏွင့္အီးက်ဴႏွင့္အီးက်ဴႏွင့္    ျပည့္ဝျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ျပည့္ဝျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ျပည့္ဝျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ျပည့္ဝျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။    

    နံပါတ္ႏွစ္နံပါတ္ႏွစ္နံပါတ္ႏွစ္နံပါတ္ႏွစ္    'Self Regulation' 'Self Regulation' 'Self Regulation' 'Self Regulation' မိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိ    ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္    လမ္းၫႊန္ႏုိင္ျခင္းကလည္းလမ္းၫႊန္ႏုိင္ျခင္းကလည္းလမ္းၫႊန္ႏုိင္ျခင္းကလည္းလမ္းၫႊန္ႏုိင္ျခင္းကလည္း    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္    

ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္    အေရးမပါေပဘူးလား။အေရးမပါေပဘူးလား။အေရးမပါေပဘူးလား။အေရးမပါေပဘူးလား။    မိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိ    ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ျခင္းဟူသည္ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ျခင္းဟူသည္ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ျခင္းဟူသည္ထိန္းသိမ္းလမ္းၫႊန္ျခင္းဟူသည္မွာမွာမွာမွာ    မိမိ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိမိမိ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိမိမိ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိမိမိ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိ    

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဦးေႏွာက္ႏွင့္    သိျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္သိျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္သိျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္သိျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္... ... ... ... လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔    ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဆိုသည္မွာေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဆိုသည္မွာေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဆိုသည္မွာေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ... ... ... ... မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့    

လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္၊လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္၊လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္၊လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္၊    မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကေတာ့မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကေတာ့မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကေတာ့မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးကေတာ့    မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ဆိုသည္ကုိမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ဆိုသည္ကုိမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ဆိုသည္ကုိမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ဆိုသည္ကုိ    ကြဲကြဲျပားျပားကြဲကြဲျပားျပားကြဲကြဲျပားျပားကြဲကြဲျပားျပား    တိတိက်က်၊တိတိက်က်၊တိတိက်က်၊တိတိက်က်၊    

သိနားလည္ၿပီးသိနားလည္ၿပီးသိနားလည္ၿပီးသိနားလည္ၿပီး    လုပ္သင့္တာကုိလုပ္သင့္တာကုိလုပ္သင့္တာကုိလုပ္သင့္တာကုိ    လုပ္၊လုပ္၊လုပ္၊လုပ္၊    မလုပ္သင့္တာကုိမလုပ္သင့္တာကုိမလုပ္သင့္တာကုိမလုပ္သင့္တာကုိ    မလုပ္ဖို႔မလုပ္ဖို႔မလုပ္ဖို႔မလုပ္ဖို႔    မိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိမိမိကုိယ္ကုိ    လမ္းမွန္ၫႊန္ျပႏုိင္ျခင္းပဲလမ္းမွန္ၫႊန္ျပႏုိင္ျခင္းပဲလမ္းမွန္ၫႊန္ျပႏုိင္ျခင္းပဲလမ္းမွန္ၫႊန္ျပႏုိင္ျခင္းပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ဒီမွာၾကည့္ဒီမွာၾကည့္ဒီမွာၾကည့္ဒီမွာၾကည့္... ... ... ... 

ကုိေက်ာ္စြာမွာလည္းကုိေက်ာ္စြာမွာလည္းကုိေက်ာ္စြာမွာလည္းကုိေက်ာ္စြာမွာလည္း    အားနည္းခ်က္ေတြရိွသည္။အားနည္းခ်က္ေတြရိွသည္။အားနည္းခ်က္ေတြရိွသည္။အားနည္းခ်က္ေတြရိွသည္။    ဇနီးမယားေလးကုိဇနီးမယားေလးကုိဇနီးမယားေလးကုိဇနီးမယားေလးကုိ    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေပးစြမ္းၿပီးအိမ္ေထာင္ေရးသုခေပးစြမ္းၿပီးအိမ္ေထာင္ေရးသုခေပးစြမ္းၿပီးအိမ္ေထာင္ေရးသုခေပးစြမ္းၿပီး    မိမိမွလြဲ၍မိမိမွလြဲ၍မိမိမွလြဲ၍မိမိမွလြဲ၍    

ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲျဖစ္ေအာင္ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲျဖစ္ေအာင္ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲျဖစ္ေအာင္ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲျဖစ္ေအာင္    ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းရာ၌ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းရာ၌ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းရာ၌ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းရာ၌    လိုအပ္ေသာလိုအပ္ေသာလိုအပ္ေသာလိုအပ္ေသာ    ကၽြမ္းက်င္ကၽြမ္းက်င္ကၽြမ္းက်င္ကၽြမ္းက်င္မႈမႈမႈမႈ    အရည္အေသြးေတြအရည္အေသြးေတြအရည္အေသြးေတြအရည္အေသြးေတြ    ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔    

လိုအပ္ေနေသးသည္ဟုလိုအပ္ေနေသးသည္ဟုလိုအပ္ေနေသးသည္ဟုလိုအပ္ေနေသးသည္ဟု    တခ်ဳိ႕ကစြပ္စြဲၾကသည္တခ်ဳိ႕ကစြပ္စြဲၾကသည္တခ်ဳိ႕ကစြပ္စြဲၾကသည္တခ်ဳိ႕ကစြပ္စြဲၾကသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ေဖြးေဖြးကလည္းေဖြးေဖြးကလည္းေဖြးေဖြးကလည္းေဖြးေဖြးကလည္း    ဘာထူးလဲ။ဘာထူးလဲ။ဘာထူးလဲ။ဘာထူးလဲ။    ဇနီးမယားတစ္ေယာက္၏ဇနီးမယားတစ္ေယာက္၏ဇနီးမယားတစ္ေယာက္၏ဇနီးမယားတစ္ေယာက္၏    

လုပ္သင့္ေသာလုပ္သင့္ေသာလုပ္သင့္ေသာလုပ္သင့္ေသာ    အလုပ္ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္    မလုပ္သင့္ေသာမလုပ္သင့္ေသာမလုပ္သင့္ေသာမလုပ္သင့္ေသာ    အလုပ္ကုိအလုပ္ကုိအလုပ္ကုိအလုပ္ကုိ    ခြဲျခားနားမလည္ျခင္းတည္းဟူေသာခြဲျခားနားမလည္ျခင္းတည္းဟူေသာခြဲျခားနားမလည္ျခင္းတည္းဟူေသာခြဲျခားနားမလည္ျခင္းတည္းဟူေသာ    ျပစ္ခ်က္ႀကီးရိွသည္ဟုျပစ္ခ်က္ႀကီးရိွသည္ဟုျပစ္ခ်က္ႀကီးရိွသည္ဟုျပစ္ခ်က္ႀကီးရိွသည္ဟု    

အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးကအိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးကအိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးကအိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးက    အတိအလင္းအတိအလင္းအတိအလင္းအတိအလင္း    စြဲခ်က္စြဲခ်က္စြဲခ်က္စြဲခ်က္တင္ထားပါသည္။တင္ထားပါသည္။တင္ထားပါသည္။တင္ထားပါသည္။    ဇနီးမယားျဖစ္လာလွ်င္ဇနီးမယားျဖစ္လာလွ်င္ဇနီးမယားျဖစ္လာလွ်င္ဇနီးမယားျဖစ္လာလွ်င္    ဤသုိ႔ေရွာင္လြဲႏုိင္ခြင့္မရိွပါဟုဤသုိ႔ေရွာင္လြဲႏုိင္ခြင့္မရိွပါဟုဤသုိ႔ေရွာင္လြဲႏုိင္ခြင့္မရိွပါဟုဤသုိ႔ေရွာင္လြဲႏုိင္ခြင့္မရိွပါဟု    

ထိုသူကထိုသူကထိုသူကထိုသူက    ဆုိ၏။ဆုိ၏။ဆုိ၏။ဆုိ၏။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    စာဖတ္သူကေရာစာဖတ္သူကေရာစာဖတ္သူကေရာစာဖတ္သူကေရာ    အဘယ္သုိ႔အဘယ္သုိ႔အဘယ္သုိ႔အဘယ္သုိ႔    ထင္ပါသနည္း။ထင္ပါသနည္း။ထင္ပါသနည္း။ထင္ပါသနည္း။    

    နံပါတ္သုံးနံပါတ္သုံးနံပါတ္သုံးနံပါတ္သုံး    လိုအပ္ခ်က္အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္အရည္အေသြး    ''''MotivationMotivationMotivationMotivation''''    ေခၚလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္အေၾကာင္းေခၚလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္အေၾကာင္းေခၚလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္အေၾကာင္းေခၚလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္အေၾကာင္း    စဥ္းစားၾကပါစုိ႔စဥ္းစားၾကပါစုိ႔စဥ္းစားၾကပါစုိ႔စဥ္းစားၾကပါစုိ႔............။။။။    

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး    ႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူႏွစ္ကုိယ္တူ    စိတ္စိတ္စိတ္စိတ္တူကုိယ္မွ်တူကုိယ္မွ်တူကုိယ္မွ်တူကုိယ္မွ်    ခ်စ္ရည္လူးႏိုင္ၾကဖုိ႔ဆိုသည္မွာခ်စ္ရည္လူးႏိုင္ၾကဖုိ႔ဆိုသည္မွာခ်စ္ရည္လူးႏိုင္ၾကဖုိ႔ဆိုသည္မွာခ်စ္ရည္လူးႏိုင္ၾကဖုိ႔ဆိုသည္မွာ    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားစိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားစိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားစိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကား    

တက္ႂကြလာေအာင္တက္ႂကြလာေအာင္တက္ႂကြလာေအာင္တက္ႂကြလာေအာင္    လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္သည့္လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္သည့္လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္သည့္လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္သည့္    စြမ္းရည္စြမ္းရည္စြမ္းရည္စြမ္းရည္    လိုအပ္လွသည္မဟုတ္ပါလား။လိုအပ္လွသည္မဟုတ္ပါလား။လိုအပ္လွသည္မဟုတ္ပါလား။လိုအပ္လွသည္မဟုတ္ပါလား။    လူကုိစိတ္ကလူကုိစိတ္ကလူကုိစိတ္ကလူကုိစိတ္က    ဦးေဆာင္တာဆိုေတာ့ဦးေဆာင္တာဆိုေတာ့ဦးေဆာင္တာဆိုေတာ့ဦးေဆာင္တာဆိုေတာ့    

စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္    မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္    လူကလူကလူကလူက    ေနာက္ကလုိက္ပါေတာ့မည္တ့ဲလား။ေနာက္ကလုိက္ပါေတာ့မည္တ့ဲလား။ေနာက္ကလုိက္ပါေတာ့မည္တ့ဲလား။ေနာက္ကလုိက္ပါေတာ့မည္တ့ဲလား။    ဇနီးေဇနီးေဇနီးေဇနီးေမာင္ႏံွမာင္ႏံွမာင္ႏံွမာင္ႏံွ    

ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းဖို႔ဆိုသည္မွာခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းဖို႔ဆိုသည္မွာခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းဖို႔ဆိုသည္မွာခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းဖို႔ဆိုသည္မွာ    ပုိ၍ပင္ပုိ၍ပင္ပုိ၍ပင္ပုိ၍ပင္    စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြဖို႔စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြဖို႔စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြဖို႔စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြဖို႔    လုိေသးသည္။လုိေသးသည္။လုိေသးသည္။လုိေသးသည္။    စိတ္မပါဘဲစိတ္မပါဘဲစိတ္မပါဘဲစိတ္မပါဘဲ    မည္သုိ႔မည္သုိ႔မည္သုိ႔မည္သုိ႔    အလုပ္ျဖစ္ပါမည္နည္း။အလုပ္ျဖစ္ပါမည္နည္း။အလုပ္ျဖစ္ပါမည္နည္း။အလုပ္ျဖစ္ပါမည္နည္း။    

ယခုကိစၥကုိယခုကိစၥကုိယခုကိစၥကုိယခုကိစၥကုိ    ရွင္းရွင္းေလးရွင္းရွင္းေလးရွင္းရွင္းေလးရွင္းရွင္းေလး    ၾကည့္လိုက္လွ်င္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ၾကည့္လိုက္လွ်င္    ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ဤကိစၥတြင္ဤကိစၥတြင္ဤကိစၥတြင္ဤကိစၥတြင္    စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္    

စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားတက္ႂကြလာေအာင္    မလံမလံမလံမလံႈ႕ေဆာ္ႈ႕ေဆာ္ႈ႕ေဆာ္ႈ႕ေဆာ္    မႏႈိးဆြႏုိင္သည့္ကိစၥကမႏႈိးဆြႏုိင္သည့္ကိစၥကမႏႈိးဆြႏုိင္သည့္ကိစၥကမႏႈိးဆြႏုိင္သည့္ကိစၥက    လယ္ျပင္တြင္လယ္ျပင္တြင္လယ္ျပင္တြင္လယ္ျပင္တြင္    ဆင္သြားသက့ဲသုိ႔ဆင္သြားသက့ဲသုိ႔ဆင္သြားသက့ဲသုိ႔ဆင္သြားသက့ဲသုိ႔    ထင္းထင္းႀကီးထင္းထင္းႀကီးထင္းထင္းႀကီးထင္းထင္းႀကီး    

ေပၚလြင္ေနသည္ေပၚလြင္ေနသည္ေပၚလြင္ေနသည္ေပၚလြင္ေနသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    နံပါတ္ေလးနံပါတ္ေလးနံပါတ္ေလးနံပါတ္ေလး    လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္    'Empathy' 'Empathy' 'Empathy' 'Empathy' ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္ျခင္းကေတာ့ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္ျခင္းကေတာ့ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္ျခင္းကေတာ့ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္ျခင္းကေတာ့    အေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံးအေရးအႀကီးဆုံး    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

ျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြ    အေတာ္မ်ားမ်ား၏အေတာ္မ်ားမ်ား၏အေတာ္မ်ားမ်ား၏အေတာ္မ်ားမ်ား၏    အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာအဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာအဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာအဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ    တစ္ဖက္သားဘက္ကတစ္ဖက္သားဘက္ကတစ္ဖက္သားဘက္ကတစ္ဖက္သားဘက္က    မည္သုိ႔ရိွမမည္သုိ႔ရိွမမည္သုိ႔ရိွမမည္သုိ႔ရိွမည္၊ည္၊ည္၊ည္၊    မည္သုိ႔ခံစားရမည္ကုိမည္သုိ႔ခံစားရမည္ကုိမည္သုိ႔ခံစားရမည္ကုိမည္သုိ႔ခံစားရမည္ကုိ    

ကိုယ္ခ်င္းမစာနာတတ္ဘဲကိုယ္ခ်င္းမစာနာတတ္ဘဲကိုယ္ခ်င္းမစာနာတတ္ဘဲကိုယ္ခ်င္းမစာနာတတ္ဘဲ    မိမိအတြက္သာမိမိအတြက္သာမိမိအတြက္သာမိမိအတြက္သာ    မိမိၾကည့္တတ္သည့္မိမိၾကည့္တတ္သည့္မိမိၾကည့္တတ္သည့္မိမိၾကည့္တတ္သည့္    တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ထားေၾကာင့္တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ထားေၾကာင့္တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ထားေၾကာင့္တစ္ကုိယ္ေကာင္းစိတ္ထားေၾကာင့္    ျဖစ္ေနတတ္ပါ၏။ျဖစ္ေနတတ္ပါ၏။ျဖစ္ေနတတ္ပါ၏။ျဖစ္ေနတတ္ပါ၏။    

ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏံွတို႔၏    ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥတြင္ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥတြင္ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥတြင္ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥတြင္    အဆင္မေျပမႈတုိ႔၌အဆင္မေျပမႈတုိ႔၌အဆင္မေျပမႈတုိ႔၌အဆင္မေျပမႈတုိ႔၌    အမ်ဳိးသားတို႔၏အမ်ဳိးသားတို႔၏အမ်ဳိးသားတို႔၏အမ်ဳိးသားတို႔၏    မိမိအတြက္သာမိမိမိမိအတြက္သာမိမိမိမိအတြက္သာမိမိမိမိအတြက္သာမိမိ    ၾကည့္တတ္ျခင္းတည္းဟူေသာၾကည့္တတ္ျခင္းတည္းဟူေသာၾကည့္တတ္ျခင္းတည္းဟူေသာၾကည့္တတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ    

စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြကစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြကစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြကစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြက    ျပႆနာျဖစ္ရျျပႆနာျဖစ္ရျျပႆနာျဖစ္ရျျပႆနာျဖစ္ရျခင္း၏ခင္း၏ခင္း၏ခင္း၏    အေျခခံအေၾကာင္းရင္းခံအေျခခံအေၾကာင္းရင္းခံအေျခခံအေၾကာင္းရင္းခံအေျခခံအေၾကာင္းရင္းခံ    ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။    သေဘာကသေဘာကသေဘာကသေဘာက    ႏွစ္ဦးစလုံးႏွစ္ဦးစလုံးႏွစ္ဦးစလုံးႏွစ္ဦးစလုံး    

သာယာၾကည္ႏူးသာယာၾကည္ႏူးသာယာၾကည္ႏူးသာယာၾကည္ႏူး    ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျဖစ္ေအာင္ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျဖစ္ေအာင္ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျဖစ္ေအာင္ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျဖစ္ေအာင္    မစြမ္းေဆာင္ဘဲမစြမ္းေဆာင္ဘဲမစြမ္းေဆာင္ဘဲမစြမ္းေဆာင္ဘဲ    မိမိတစ္ကုိယ္တည္းမိမိတစ္ကုိယ္တည္းမိမိတစ္ကုိယ္တည္းမိမိတစ္ကုိယ္တည္း    ၿပီးဆုံးဖို႔သာၿပီးဆုံးဖို႔သာၿပီးဆုံးဖို႔သာၿပီးဆုံးဖို႔သာ    ေက်နပ္ဖုိ႔သာေက်နပ္ဖုိ႔သာေက်နပ္ဖုိ႔သာေက်နပ္ဖုိ႔သာ    

ေဆာင္႐ြက္မိတတ္ျခင္းပင္။ေဆာင္႐ြက္မိတတ္ျခင္းပင္။ေဆာင္႐ြက္မိတတ္ျခင္းပင္။ေဆာင္႐ြက္မိတတ္ျခင္းပင္။    ထိုအခါမ်ဳိး၌ထိုအခါမ်ဳိး၌ထိုအခါမ်ဳိး၌ထိုအခါမ်ဳိး၌    ဤခ်စ္ခန္းဖြင့္ၾကျခင္းသည္ဤခ်စ္ခန္းဖြင့္ၾကျခင္းသည္ဤခ်စ္ခန္းဖြင့္ၾကျခင္းသည္ဤခ်စ္ခန္းဖြင့္ၾကျခင္းသည္    နာက်င္မႈေတြ၊နာက်င္မႈေတြ၊နာက်င္မႈေတြ၊နာက်င္မႈေတြ၊    စိတ္ညစ္စရာႀကီးေတြ၊စိတ္ညစ္စရာႀကီးေတြ၊စိတ္ညစ္စရာႀကီးေတြ၊စိတ္ညစ္စရာႀကီးေတြ၊    

ၿငီးေၿငီးေၿငီးေၿငီးေငြ႔စရာႀကီးေတြပါလားငြ႔စရာႀကီးေတြပါလားငြ႔စရာႀကီးေတြပါလားငြ႔စရာႀကီးေတြပါလား    ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    ခံစားခ်က္မ်ဳိးခံစားခ်က္မ်ဳိးခံစားခ်က္မ်ဳိးခံစားခ်က္မ်ဳိး    ဇနီးမယားတြင္ဇနီးမယားတြင္ဇနီးမယားတြင္ဇနီးမယားတြင္    စြဲထင္သြားတတ္ပါ၏။စြဲထင္သြားတတ္ပါ၏။စြဲထင္သြားတတ္ပါ၏။စြဲထင္သြားတတ္ပါ၏။    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    တစ္ဖက္သားပါတစ္ဖက္သားပါတစ္ဖက္သားပါတစ္ဖက္သားပါ    

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္    ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ဖို႔    ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ    သတိျပဳရလိမ့္မည္သတိျပဳရလိမ့္မည္သတိျပဳရလိမ့္မည္သတိျပဳရလိမ့္မည္    ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။    
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    ေနာက္ဆုံးအရည္အေသြးကေတာ့ေနာက္ဆုံးအရည္အေသြးကေတာ့ေနာက္ဆုံးအရည္အေသြးကေတာ့ေနာက္ဆုံးအရည္အေသြးကေတာ့    ''''Social SkillSocial SkillSocial SkillSocial Skill''''    ေခၚေခၚေခၚေခၚ    ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး    အရည္အေသြးပဲအရည္အေသြးပဲအရည္အေသြးပဲအရည္အေသြးပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိုမည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိုမည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိုမည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို    မိမိႏွင့္မိမိႏွင့္မိမိႏွင့္မိမိႏွင့္    ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရေသာသူႏွင့္    ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္    ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္    တစ္ဦးသေဘာတစ္ဦးသေဘာတစ္ဦးသေဘာတစ္ဦးသေဘာ    

တစ္ဦးနားလည္စြာတစ္ဦးနားလည္စြာတစ္ဦးနားလည္စြာတစ္ဦးနားလည္စြာ    စာနာေထာက္ထားတတ္၊စာနာေထာက္ထားတတ္၊စာနာေထာက္ထားတတ္၊စာနာေထာက္ထားတတ္၊    အလိုလိုက္အလိုလိုက္အလိုလိုက္အလိုလိုက္    အႀကိဳက္ေဆာင္တတ္ျခင္းအားျဖင့္အႀကိဳက္ေဆာင္တတ္ျခင္းအားျဖင့္အႀကိဳက္ေဆာင္တတ္ျခင္းအားျဖင့္အႀကိဳက္ေဆာင္တတ္ျခင္းအားျဖင့္    ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္    

သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြ    တစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စ    ရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္ၿပီးရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္ၿပီးရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္ၿပီးရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္ၿပီး    မခြဲမခြဲမခြဲမခြဲႏုိင္မခြာရက္ႏုိင္မခြာရက္ႏုိင္မခြာရက္ႏုိင္မခြာရက္    ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္    ခင္မင္ခင္မင္ခင္မင္ခင္မင္    

တြယ္တာသြားတတ္ၾကသည္တြယ္တာသြားတတ္ၾကသည္တြယ္တာသြားတတ္ၾကသည္တြယ္တာသြားတတ္ၾကသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြႏွင့္    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေတြ    အထပ္ထပ္အထပ္ထပ္အထပ္ထပ္အထပ္ထပ္    ရစ္ပတ္ရစ္ပတ္ရစ္ပတ္ရစ္ပတ္    

ေႏွာင္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေႏွာင္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေႏွာင္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေႏွာင္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ    ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအၾကားဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအၾကားဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအၾကားဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအၾကား    တစ္ဦးအလိုကုိတစ္ဦးအလိုကုိတစ္ဦးအလိုကုိတစ္ဦးအလိုကုိ    တစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးကတစ္ဦးက    လိုက္ေလ်ာဖို႔၊လိုက္ေလ်ာဖို႔၊လိုက္ေလ်ာဖို႔၊လိုက္ေလ်ာဖို႔၊    ၾကည္ျဖဴဖို႔၊ၾကည္ျဖဴဖို႔၊ၾကည္ျဖဴဖို႔၊ၾကည္ျဖဴဖို႔၊    သည္းခံဖို႔၊သည္းခံဖို႔၊သည္းခံဖို႔၊သည္းခံဖို႔၊    စိတ္ရွည္ဖို႔စိတ္ရွည္ဖို႔စိတ္ရွည္ဖို႔စိတ္ရွည္ဖို႔    

စသည့္အရာတိုစသည့္အရာတိုစသည့္အရာတိုစသည့္အရာတို႔သည္႔သည္႔သည္႔သည္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    စကားထဲတြင္ေတာင္စကားထဲတြင္ေတာင္စကားထဲတြင္ေတာင္စကားထဲတြင္ေတာင္    ထည့္ေျပာရန္လိုမည္ထည့္ေျပာရန္လိုမည္ထည့္ေျပာရန္လိုမည္ထည့္ေျပာရန္လိုမည္    မဟုတ္ေတာ့ပါၿပီ။မဟုတ္ေတာ့ပါၿပီ။မဟုတ္ေတာ့ပါၿပီ။မဟုတ္ေတာ့ပါၿပီ။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္    

ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ဦး၏ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ဦး၏ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ဦး၏ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ဦး၏    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    ေျပလည္ေစဖို႔ေျပလည္ေစဖို႔ေျပလည္ေစဖို႔ေျပလည္ေစဖို႔    သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္    အီးက်ဴဆိုသည့္အီးက်ဴဆိုသည့္အီးက်ဴဆိုသည့္အီးက်ဴဆိုသည့္    စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာစိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ    

ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေတြဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေတြဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေတြဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေတြ    တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္    ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖို႔    လိုအပ္လွလိုအပ္လွလိုအပ္လွလိုအပ္လွသည္ဟုသည္ဟုသည္ဟုသည္ဟု    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    ယုံၾကည္မိပါ၏။ယုံၾကည္မိပါ၏။ယုံၾကည္မိပါ၏။ယုံၾကည္မိပါ၏။    

တျခားေရာတျခားေရာတျခားေရာတျခားေရာ    ဘာေတြဘာေတြဘာေတြဘာေတြ    လိုပါေသးသနည္း။လိုပါေသးသနည္း။လိုပါေသးသနည္း။လိုပါေသးသနည္း။    ဆက္စဥ္းစားၾကဦးစို႔ဆက္စဥ္းစားၾကဦးစို႔ဆက္စဥ္းစားၾကဦးစို႔ဆက္စဥ္းစားၾကဦးစို႔............။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁၁))))))))        

အေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာ        ''''''''လန္းလန္းလန္းလန္းလန္းလန္းလန္းလန္း''''''''        ၿပီးၿပီးၿပီးၿပီးၿပီးၿပီးၿပီးၿပီး        အိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာ        ''''''''ႏြမ္းႏြမ္းႏြမ္းႏြမ္းႏြမ္းႏြမ္းႏြမ္းႏြမ္း''''''''        ေသာေသာေသာေသာေသာေသာေသာေသာ        ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္ပန္းတစ္ပြင့္        

        

        

        

        ''''ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ... ... ... ... ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ''''    

    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ဇနီးေခ်ာအလွေလးကုိဇနီးေခ်ာအလွေလးကုိဇနီးေခ်ာအလွေလးကုိဇနီးေခ်ာအလွေလးကုိ    အအအအရင္ကလိုေရာရင္ကလိုေရာရင္ကလိုေရာရင္ကလိုေရာ    ခ်စ္ေသးရဲ႕လားခ်စ္ေသးရဲ႕လားခ်စ္ေသးရဲ႕လားခ်စ္ေသးရဲ႕လား............    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး    အမိုက္အမဲေလးရဲ႕အမိုက္အမဲေလးရဲ႕အမိုက္အမဲေလးရဲ႕အမိုက္အမဲေလးရဲ႕    

တုံ႔ျပန္မႈကုိေရာတုံ႔ျပန္မႈကုိေရာတုံ႔ျပန္မႈကုိေရာတုံ႔ျပန္မႈကုိေရာ    စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔    ေစာင့္ေနေသးရဲ႕လားေစာင့္ေနေသးရဲ႕လားေစာင့္ေနေသးရဲ႕လားေစာင့္ေနေသးရဲ႕လား............    ေဖြးေဖြးရိွေနရာေဖြးေဖြးရိွေနရာေဖြးေဖြးရိွေနရာေဖြးေဖြးရိွေနရာ    မိမိရဲ႕မိမိရဲ႕မိမိရဲ႕မိမိရဲ႕    အိမ္ေဂဟာေလးကုိေရာအိမ္ေဂဟာေလးကုိေရာအိမ္ေဂဟာေလးကုိေရာအိမ္ေဂဟာေလးကုိေရာ    အခ်ိန္မွန္မွန္အခ်ိန္မွန္မွန္အခ်ိန္မွန္မွန္အခ်ိန္မွန္မွန္    

ျပန္ေသးရဲ႕လား။ျပန္ေသးရဲ႕လား။ျပန္ေသးရဲ႕လား။ျပန္ေသးရဲ႕လား။    

    ''''ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား''''    

    ''''အခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာ............    ေဘာလုံးပြဲတစ္ပြဲနဲ႔မ်ားေဘာလုံးပြဲတစ္ပြဲနဲ႔မ်ားေဘာလုံးပြဲတစ္ပြဲနဲ႔မ်ားေဘာလုံးပြဲတစ္ပြဲနဲ႔မ်ား    တူေနသလားတူေနသလားတူေနသလားတူေနသလား...'...'...'...'    
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    က်ားက်ားက်ားက်ားမွက်ားမွက်ားမွက်ားမွက်ား    ေယာက္်ားဘသားတုိ႔အတြက္ေယာက္်ားဘသားတုိ႔အတြက္ေယာက္်ားဘသားတုိ႔အတြက္ေယာက္်ားဘသားတုိ႔အတြက္    ေလွကားသုံးထစ္ဆင္းလွ်င္ေလွကားသုံးထစ္ဆင္းလွ်င္ေလွကားသုံးထစ္ဆင္းလွ်င္ေလွကားသုံးထစ္ဆင္းလွ်င္    လူပ်ဳိျပန္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္လူပ်ဳိျပန္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္လူပ်ဳိျပန္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္လူပ်ဳိျပန္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္    စကားကစကားကစကားကစကားက    

မည္မွ်မွန္ကန္သနည္းမည္မွ်မွန္ကန္သနည္းမည္မွ်မွန္ကန္သနည္းမည္မွ်မွန္ကန္သနည္း............    ေယာက္်ားတို႔၏အခ်စ္သည္ေယာက္်ားတို႔၏အခ်စ္သည္ေယာက္်ားတို႔၏အခ်စ္သည္ေယာက္်ားတို႔၏အခ်စ္သည္    ေလွကားသုံးထစ္ေခ်ာ္က်ၿပီးေလွကားသုံးထစ္ေခ်ာ္က်ၿပီးေလွကားသုံးထစ္ေခ်ာ္က်ၿပီးေလွကားသုံးထစ္ေခ်ာ္က်ၿပီး    အိမ္ကြင္းအိမ္ကြင္းအိမ္ကြင္းအိမ္ကြင္း    မွသည္မွသည္မွသည္မွသည္    အေဝးကြင္းသုိ႔အေဝးကြင္းသုိ႔အေဝးကြင္းသုိ႔အေဝးကြင္းသုိ႔    

ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားတတ္ပါသလားေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားတတ္ပါသလားေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားတတ္ပါသလားေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားတတ္ပါသလား... ... ... ... ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္အခ်စ္သည္    ေဘာလုံးကစားသက့ဲသုိ႔ေဘာလုံးကစားသက့ဲသုိ႔ေဘာလုံးကစားသက့ဲသုိ႔ေဘာလုံးကစားသက့ဲသုိ႔    ခုခုခုခုန္ေပါက္ေျပးလႊားတတ္ပါသလား။န္ေပါက္ေျပးလႊားတတ္ပါသလား။န္ေပါက္ေျပးလႊားတတ္ပါသလား။န္ေပါက္ေျပးလႊားတတ္ပါသလား။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔၏ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔၏ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔၏ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔၏    ဘဝေရွ႕ေရးဘဝေရွ႕ေရးဘဝေရွ႕ေရးဘဝေရွ႕ေရး    အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္    

ေတြးရင္းေတြးရင္းေတြးရင္းေတြးရင္းေတြးရင္းေတြးရင္းေတြးရင္းေတြးရင္း    စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ကေလးေတြႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ကေလးေတြႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ကေလးေတြႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ကေလးေတြႏွင့္    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    ဆူေဝလာေခ်ၿပီ။ဆူေဝလာေခ်ၿပီ။ဆူေဝလာေခ်ၿပီ။ဆူေဝလာေခ်ၿပီ။    အဘယ္ေၾကာင့္နည္းအဘယ္ေၾကာင့္နည္းအဘယ္ေၾကာင့္နည္းအဘယ္ေၾကာင့္နည္း... ... ... ... လင္းပါဦးအ့ံလင္းပါဦးအ့ံလင္းပါဦးအ့ံလင္းပါဦးအ့ံ... ... ... ... 

မပူပန္ဘဲရိွပါမည္တ့ဲလားမပူပန္ဘဲရိွပါမည္တ့ဲလားမပူပန္ဘဲရိွပါမည္တ့ဲလားမပူပန္ဘဲရိွပါမည္တ့ဲလား... ... ... ... စာစာစာစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရ... ... ... ... ယေန႔ယေန႔ယေန႔ယေန႔    သူ႔ေဆးခန္းသုိ႔သူ႔ေဆးခန္းသုိ႔သူ႔ေဆးခန္းသုိ႔သူ႔ေဆးခန္းသုိ႔    ေရာက္လာခ့ဲေသာေရာက္လာခ့ဲေသာေရာက္လာခ့ဲေသာေရာက္လာခ့ဲေသာ    ေ႐ႊဧည့္သည္တစ္ေယာက္၏ေ႐ႊဧည့္သည္တစ္ေယာက္၏ေ႐ႊဧည့္သည္တစ္ေယာက္၏ေ႐ႊဧည့္သည္တစ္ေယာက္၏    

အျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္က    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္    အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံစုံကေလးေတြအခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံစုံကေလးေတြအခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံစုံကေလးေတြအခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းသံစုံကေလးေတြ    

ျမည္ဟည္း႐ိုက္ခတ္လိုက္သက့ဲသို႔ျမည္ဟည္း႐ိုက္ခတ္လိုက္သက့ဲသို႔ျမည္ဟည္း႐ိုက္ခတ္လိုက္သက့ဲသို႔ျမည္ဟည္း႐ိုက္ခတ္လိုက္သက့ဲသို႔    ျဖစ္သြား၍ပါ။ျဖစ္သြား၍ပါ။ျဖစ္သြား၍ပါ။ျဖစ္သြား၍ပါ။    

    ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕    စာဖတ္ပရိသတ္ပါစာဖတ္ပရိသတ္ပါစာဖတ္ပရိသတ္ပါစာဖတ္ပရိသတ္ပါ...... .. .. .. နယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကေနနယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကေနနယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကေနနယ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကေန    ဆရာ့ဆီမေရာက္ေရာက္ေအာင္ဆရာ့ဆီမေရာက္ေရာက္ေအာင္ဆရာ့ဆီမေရာက္ေရာက္ေအာင္ဆရာ့ဆီမေရာက္ေရာက္ေအာင္    

စုံစမ္းၿပီးစုံစမ္းၿပီးစုံစမ္းၿပီးစုံစမ္းၿပီး    မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္    ရွာခ့ဲတာပါရွာခ့ဲတာပါရွာခ့ဲတာပါရွာခ့ဲတာပါ... ... ... ... ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕ဆရာ့ရဲ႕    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ကုိစာမလိပ္ကုိစာမလိပ္ကုိစာမလိပ္ကုိ    အပတ္စဥ္ေစာင့္ၿပီးအပတ္စဥ္ေစာင့္ၿပီးအပတ္စဥ္ေစာင့္ၿပီးအပတ္စဥ္ေစာင့္ၿပီး    ဖတ္ေနရင္းဖတ္ေနရင္းဖတ္ေနရင္းဖတ္ေနရင္း    ဆရာနဲ႔ေတြ႔မွဆရာနဲ႔ေတြ႔မွဆရာနဲ႔ေတြ႔မွဆရာနဲ႔ေတြ႔မွ    
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အႀကံဉာဏ္ေလးလည္းအႀကံဉာဏ္ေလးလည္းအႀကံဉာဏ္ေလးလည္းအႀကံဉာဏ္ေလးလည္း    လုိခ်င္လို႔ပါလုိခ်င္လို႔ပါလုိခ်င္လို႔ပါလုိခ်င္လို႔ပါ''''''''    

    သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္သားဖြားမီးယပ္    အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    ေဆးခန္းေရွ႕ကေဆးခန္းေရွ႕ကေဆးခန္းေရွ႕ကေဆးခန္းေရွ႕က    ဗိုက္ဖုံးအကႌ်ေလးေတြဗိုက္ဖုံးအကႌ်ေလးေတြဗိုက္ဖုံးအကႌ်ေလးေတြဗိုက္ဖုံးအကႌ်ေလးေတြ    အေရာင္မ်ဳိးစုံႏွင့္အေရာင္မ်ဳိးစုံႏွင့္အေရာင္မ်ဳိးစုံႏွင့္အေရာင္မ်ဳိးစုံႏွင့္    
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    ''''ဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲ... ... ... ... သမီးထက္ထက္သမီးထက္ထက္သမီးထက္ထက္သမီးထက္ထက္    နင့္ဟာနင့္ဟာနင့္ဟာနင့္ဟာ    ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊    ဟုိဘက္ခန္းကဟုိဘက္ခန္းကဟုိဘက္ခန္းကဟုိဘက္ခန္းက    ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ႀကီး    ပါေမာကၡပါေမာကၡပါေမာကၡပါေမာကၡ    
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ရွမ္းျပည္ကေတာင္ရွမ္းျပည္ကေတာင္ရွမ္းျပည္ကေတာင္ရွမ္းျပည္ကေတာင္    ဆဆဆဆင္းလာတာဆိုပဲင္းလာတာဆိုပဲင္းလာတာဆိုပဲင္းလာတာဆိုပဲ''''''''    

    ဟုတ္၏ဟုတ္၏ဟုတ္၏ဟုတ္၏... ... ... ... ဟုတ္သမွဟုတ္သမွဟုတ္သမွဟုတ္သမွ... ... ... ... ဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္... ... ... ... ဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္... ... ... ... ဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္ဟုတ္... ... ... ... ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္    ျမည္ေနေသး၏။ျမည္ေနေသး၏။ျမည္ေနေသး၏။ျမည္ေနေသး၏။    သားဖြားမီးယပ္လူနာသားဖြားမီးယပ္လူနာသားဖြားမီးယပ္လူနာသားဖြားမီးယပ္လူနာ    

မိန္းမသားေတြၾကားထဲကမိန္းမသားေတြၾကားထဲကမိန္းမသားေတြၾကားထဲကမိန္းမသားေတြၾကားထဲက    ေယာက္်ားလူနာစစ္စစ္ေယာက္်ားလူနာစစ္စစ္ေယာက္်ားလူနာစစ္စစ္ေယာက္်ားလူနာစစ္စစ္............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    သူ႔အျဖစ္သူသူ႔အျဖစ္သူသူ႔အျဖစ္သူသူ႔အျဖစ္သူ    ျပန္ၾကည့္ရင္းျပန္ၾကည့္ရင္းျပန္ၾကည့္ရင္းျပန္ၾကည့္ရင္း    

ရယ္ခ်င္သလိုလိုရယ္ခ်င္သလိုလိုရယ္ခ်င္သလိုလိုရယ္ခ်င္သလိုလို    ငုိခ်င္သလိုလိုငုိခ်င္သလိုလိုငုိခ်င္သလိုလိုငုိခ်င္သလိုလို    ျဖစ္သြားမိေလ၏။ျဖစ္သြားမိေလ၏။ျဖစ္သြားမိေလ၏။ျဖစ္သြားမိေလ၏။    

    သားဖြားမီးယပ္အထူးကုသားဖြားမီးယပ္အထူးကုသားဖြားမီးယပ္အထူးကုသားဖြားမီးယပ္အထူးကု    ဆရာဝန္ဘဝႏွင့္ဆရာဝန္ဘဝႏွင့္ဆရာဝန္ဘဝႏွင့္ဆရာဝန္ဘဝႏွင့္    ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေပါင္း    ၂၀၂၀၂၀၂၀    ေက်ာ္ၾကာေညာင္းလာေသာအခါတြင္ေက်ာ္ၾကာေညာင္းလာေသာအခါတြင္ေက်ာ္ၾကာေညာင္းလာေသာအခါတြင္ေက်ာ္ၾကာေညာင္းလာေသာအခါတြင္    သူ႔လူနာမွန္သမွ်သည္သူ႔လူနာမွန္သမွ်သည္သူ႔လူနာမွန္သမွ်သည္သူ႔လူနာမွန္သမွ်သည္    

မိန္းမေတြခ်ည္းျဖစ္၏ဟူေသာမိန္းမေတြခ်ည္းျဖစ္၏ဟူေသာမိန္းမေတြခ်ည္းျဖစ္၏ဟူေသာမိန္းမေတြခ်ည္းျဖစ္၏ဟူေသာ    အစြဲအလန္းႀကီးတစ္ရပ္အစြဲအလန္းႀကီးတစ္ရပ္အစြဲအလန္းႀကီးတစ္ရပ္အစြဲအလန္းႀကီးတစ္ရပ္    ခိုတြယ္လာေတာ့၏။ခိုတြယ္လာေတာ့၏။ခိုတြယ္လာေတာ့၏။ခိုတြယ္လာေတာ့၏။    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    သူ႔ေဆးခန္းထဲသူ႔ေဆးခန္းထဲသူ႔ေဆးခန္းထဲသူ႔ေဆးခန္းထဲ    မိန္းမမပါဘဲမိန္းမမပါဘဲမိန္းမမပါဘဲမိန္းမမပါဘဲ    

ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္တည္းေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္တည္းေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္တည္းေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္တည္း    ဝင္ေရာက္လာေသာအခါဝင္ေရာက္လာေသာအခါဝင္ေရာက္လာေသာအခါဝင္ေရာက္လာေသာအခါ    သူသူသူသူ    အူတီးအူေၾကာင္အူတီးအူေၾကာင္အူတီးအူေၾကာင္အူတီးအူေၾကာင္    ျဖစ္သြားရျခင္းပင္။ျဖစ္သြားရျခင္းပင္။ျဖစ္သြားရျခင္းပင္။ျဖစ္သြားရျခင္းပင္။    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
51 

    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး    ကုိေမာင္လုံး၊ကုိေမာင္လုံး၊ကုိေမာင္လုံး၊ကုိေမာင္လုံး၊    နာမည္နဲ႔လုိက္ေအာင္နာမည္နဲ႔လုိက္ေအာင္နာမည္နဲ႔လုိက္ေအာင္နာမည္နဲ႔လုိက္ေအာင္    လုံးလည္းလုံးႏိုင္တ့ဲလုံးလည္းလုံးႏိုင္တ့ဲလုံးလည္းလုံးႏိုင္တ့ဲလုံးလည္းလုံးႏိုင္တ့ဲ    ကုိေမာင္လုံးပါတကား။ကုိေမာင္လုံးပါတကား။ကုိေမာင္လုံးပါတကား။ကုိေမာင္လုံးပါတကား။    

    သူ႔ေျပာစကားကုိသူ႔ေျပာစကားကုိသူ႔ေျပာစကားကုိသူ႔ေျပာစကားကုိ    ႐ႈစားၾကည့္ပါဘိ။႐ႈစားၾကည့္ပါဘိ။႐ႈစားၾကည့္ပါဘိ။႐ႈစားၾကည့္ပါဘိ။        

    သူေကာင့္သားကသူေကာင့္သားကသူေကာင့္သားကသူေကာင့္သားက    ဝင္လာလာခ်င္းဝင္လာလာခ်င္းဝင္လာလာခ်င္းဝင္လာလာခ်င္း    သူ႔ကုိတစ္လွည့္သူ႔ကုိတစ္လွည့္သူ႔ကုိတစ္လွည့္သူ႔ကုိတစ္လွည့္    သူ႔ေဘးကသူ႔ေဘးကသူ႔ေဘးကသူ႔ေဘးက    ကူညီေပးေနေသာကူညီေပးေနေသာကူညီေပးေနေသာကူညီေပးေနေသာ    သူနာျပဳအကူေလးသူနာျပဳအကူေလးသူနာျပဳအကူေလးသူနာျပဳအကူေလး    ထက္ထက္ကုိထက္ထက္ကုိထက္ထက္ကုိထက္ထက္ကုိ    

တစ္လွည့္၊တစ္လွည့္၊တစ္လွည့္၊တစ္လွည့္၊    မ်က္လုံးေလးေပကလတ္မ်က္လုံးေလးေပကလတ္မ်က္လုံးေလးေပကလတ္မ်က္လုံးေလးေပကလတ္    ေပကလတ္ႏွင့္ေပကလတ္ႏွင့္ေပကလတ္ႏွင့္ေပကလတ္ႏွင့္    ၾကည့္ေနေလၾကည့္ေနေလၾကည့္ေနေလၾကည့္ေနေလ၏။၏။၏။၏။    စကားစဖို႔စကားစဖို႔စကားစဖို႔စကားစဖို႔    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ခက္ခဲေနသည့္ပုံစံမ်ဳိးခက္ခဲေနသည့္ပုံစံမ်ဳိးခက္ခဲေနသည့္ပုံစံမ်ဳိးခက္ခဲေနသည့္ပုံစံမ်ဳိး    

ေႁမြေႁမြခ်င္းေျချမင္ဆိုသည့္စကားကေႁမြေႁမြခ်င္းေျချမင္ဆိုသည့္စကားကေႁမြေႁမြခ်င္းေျချမင္ဆိုသည့္စကားကေႁမြေႁမြခ်င္းေျချမင္ဆိုသည့္စကားက    ဤေနရာတြင္ဤေနရာတြင္ဤေနရာတြင္ဤေနရာတြင္    မွန္ကန္လြန္ပါ၏။မွန္ကန္လြန္ပါ၏။မွန္ကန္လြန္ပါ၏။မွန္ကန္လြန္ပါ၏။    ကုိေမာင္လုံးဆုိသည့္ကုိေမာင္လုံးဆုိသည့္ကုိေမာင္လုံးဆုိသည့္ကုိေမာင္လုံးဆုိသည့္    သူေကာင့္သား၏သူေကာင့္သား၏သူေကာင့္သား၏သူေကာင့္သား၏    

စိတ္ထဲအေတြးထဲစိတ္ထဲအေတြးထဲစိတ္ထဲအေတြးထဲစိတ္ထဲအေတြးထဲ    ဘာရိွသနည္းဆိုသည္ကုိဘာရိွသနည္းဆိုသည္ကုိဘာရိွသနည္းဆိုသည္ကုိဘာရိွသနည္းဆိုသည္ကုိ    အမူအရာေလးၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္အမူအရာေလးၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္အမူအရာေလးၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္အမူအရာေလးၾကည့္လိုက္႐ုံႏွင့္    စကားတစ္ခြန္းမွစကားတစ္ခြန္းမွစကားတစ္ခြန္းမွစကားတစ္ခြန္းမွ    ေျပာစရာမလိုေအာင္ေျပာစရာမလိုေအာင္ေျပာစရာမလိုေအာင္ေျပာစရာမလိုေအာင္    

အလိုက္သိသိႏွင့္အလိုက္သိသိႏွင့္အလိုက္သိသိႏွင့္အလိုက္သိသိႏွင့္............    

    ''''သမီးသမီးသမီးသမီး    ထက္ထက္ေရထက္ထက္ေရထက္ထက္ေရထက္ထက္ေရ    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ေကာ္ဖီခါးခါးေကာ္ဖီခါးခါးေကာ္ဖီခါးခါးေကာ္ဖီခါးခါး    တစ္ခြက္ေလာက္တစ္ခြက္ေလာက္တစ္ခြက္ေလာက္တစ္ခြက္ေလာက္    လုပ္ေပးပါဦးလုပ္ေပးပါဦးလုပ္ေပးပါဦးလုပ္ေပးပါဦး' ' ' ' ဟုဟုဟုဟု    ပညာသားပါပါႏွင့္ပညာသားပါပါႏွင့္ပညာသားပါပါႏွင့္ပညာသားပါပါႏွင့္    

သူၾကည့္ကြက္ၾကည့္ကြက္လုပ္ေနေသာသူၾကည့္ကြက္ၾကည့္ကြက္လုပ္ေနေသာသူၾကည့္ကြက္ၾကည့္ကြက္လုပ္ေနေသာသူၾကည့္ကြက္ၾကည့္ကြက္လုပ္ေနေသာ    သူနာျပဳအကူေလးကုိသူနာျပဳအကူေလးကုိသူနာျပဳအကူေလးကုိသူနာျပဳအကူေလးကုိ    အျပင္သုိ႔အျပင္သုိ႔အျပင္သုိ႔အျပင္သုိ႔    ႏွင္လႊတ္ရပါ၏။ႏွင္လႊတ္ရပါ၏။ႏွင္လႊတ္ရပါ၏။ႏွင္လႊတ္ရပါ၏။    

    ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    နားနဲ႔မနာနားနဲ႔မနာနားနဲ႔မနာနားနဲ႔မနာ    ဖဝါးနဲ႔နာပါ။ဖဝါးနဲ႔နာပါ။ဖဝါးနဲ႔နာပါ။ဖဝါးနဲ႔နာပါ။    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာ    အေဝးကြင္းက်ေတာ့အေဝးကြင္းက်ေတာ့အေဝးကြင္းက်ေတာ့အေဝးကြင္းက်ေတာ့    လန္းဆန္းတက္ႂကြေနၿပီးလန္းဆန္းတက္ႂကြေနၿပီးလန္းဆန္းတက္ႂကြေနၿပီးလန္းဆန္းတက္ႂကြေနၿပီး    

အိမ္ကြင္းမွာေတာ့အိမ္ကြင္းမွာေတာ့အိမ္ကြင္းမွာေတာ့အိမ္ကြင္းမွာေတာ့    လုံးလုံးလုံးလုံးဝမလန္းဘဲဝမလန္းဘဲဝမလန္းဘဲဝမလန္းဘဲ    ႏြမ္းေနတ့ဲႏြမ္းေနတ့ဲႏြမ္းေနတ့ဲႏြမ္းေနတ့ဲ    ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ျပႆနာႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။    အဲဒါအဲဒါအဲဒါအဲဒါ    ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ    ကူညီပါဦးဆရာကူညီပါဦးဆရာကူညီပါဦးဆရာကူညီပါဦးဆရာ''''''''    

    ဗုေဒၶါဗုေဒၶါဗုေဒၶါဗုေဒၶါ    ဘုရားေရ။ဘုရားေရ။ဘုရားေရ။ဘုရားေရ။    ေသခ်ာၿပီေသခ်ာၿပီေသခ်ာၿပီေသခ်ာၿပီ    ဒီကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္သူသည္ဒီကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္သူသည္ဒီကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္သူသည္ဒီကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္သူသည္    ေဘာသမားစင္စစ္ေဘာသမားစင္စစ္ေဘာသမားစင္စစ္ေဘာသမားစင္စစ္    ဧကန္အမွန္ျဖစ္ရမည္။ဧကန္အမွန္ျဖစ္ရမည္။ဧကန္အမွန္ျဖစ္ရမည္။ဧကန္အမွန္ျဖစ္ရမည္။    စကားထဲကစကားထဲကစကားထဲကစကားထဲက    

ဇာတိျပဇာတိျပဇာတိျပဇာတိျပ    ဆို႐ုိးအတိုင္းဆို႐ုိးအတိုင္းဆို႐ုိးအတိုင္းဆို႐ုိးအတိုင္း    သူ႔စကားထဲတြင္သူ႔စကားထဲတြင္သူ႔စကားထဲတြင္သူ႔စကားထဲတြင္    အေဝးကြင္းေတြအေဝးကြင္းေတြအေဝးကြင္းေတြအေဝးကြင္းေတြ    အိမ္ကြင္းေတြအိမ္ကြင္းေတြအိမ္ကြင္းေတြအိမ္ကြင္းေတြ    ပါေနသည္မဟုတ္ပါလား။ပါေနသည္မဟုတ္ပါလား။ပါေနသည္မဟုတ္ပါလား။ပါေနသည္မဟုတ္ပါလား။    သူသူသူသူခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္    

သူ႔အသည္းစြဲသူ႔အသည္းစြဲသူ႔အသည္းစြဲသူ႔အသည္းစြဲ    ကာတြန္းဆရာကာတြန္းဆရာကာတြန္းဆရာကာတြန္းဆရာ    ေအာ္ပီက်ယ္၏ေအာ္ပီက်ယ္၏ေအာ္ပီက်ယ္၏ေအာ္ပီက်ယ္၏    ကာတြန္းကြက္ေလးတစ္ကြက္ကုိကာတြန္းကြက္ေလးတစ္ကြက္ကုိကာတြန္းကြက္ေလးတစ္ကြက္ကုိကာတြန္းကြက္ေလးတစ္ကြက္ကုိ    မ်က္စိထဲမ်က္စိထဲမ်က္စိထဲမ်က္စိထဲ    ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္    ျမင္လိုက္ရ၏။ျမင္လိုက္ရ၏။ျမင္လိုက္ရ၏။ျမင္လိုက္ရ၏။    

''''အိမ္ကြင္းအိမ္ကြင္းအိမ္ကြင္းအိမ္ကြင္း' ' ' ' ဟုေရးထားေသာဟုေရးထားေသာဟုေရးထားေသာဟုေရးထားေသာ    အကြက္ကေလး၌အကြက္ကေလး၌အကြက္ကေလး၌အကြက္ကေလး၌    ပန္းပြင့္ကေလးကပန္းပြင့္ကေလးကပန္းပြင့္ကေလးကပန္းပြင့္ကေလးက    ညႇိဳးေရာ္ၿပီးညႇိဳးေရာ္ၿပီးညႇိဳးေရာ္ၿပီးညႇိဳးေရာ္ၿပီး    ေခါင္းငုိက္စုိက္က်ေန၏။ေခါင္းငုိက္စုိက္က်ေန၏။ေခါင္းငုိက္စုိက္က်ေန၏။ေခါင္းငုိက္စုိက္က်ေန၏။    ''''အေဝးကြင္းအေဝးကြင္းအေဝးကြင္းအေဝးကြင္း' ' ' ' 

ဟုေရးထားေသာဟုေရးထားေသာဟုေရးထားေသာဟုေရးထားေသာ    အကြက္ေလးထဲ၌မူအကြက္ေလးထဲ၌မူအကြက္ေလးထဲ၌မူအကြက္ေလးထဲ၌မူ    ပန္းကေလးတစ္ပြင့္ကပန္းကေလးတစ္ပြင့္ကပန္းကေလးတစ္ပြင့္ကပန္းကေလးတစ္ပြင့္က    မိုးထက္သုိ႔မိုးထက္သုိ႔မိုးထက္သုိ႔မိုးထက္သုိ႔    လန္းလန္းစြင့္စြင့္လန္းလန္းစြင့္စြင့္လန္းလန္းစြင့္စြင့္လန္းလန္းစြင့္စြင့္    ေထာင္မတ္ေနသည့္ပုံ။ေထာင္မတ္ေနသည့္ပုံ။ေထာင္မတ္ေနသည့္ပုံ။ေထာင္မတ္ေနသည့္ပုံ။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ထိုကာတြန္းကြက္ကေလးထဲကအတိုင္းထိုကာတြန္းကြက္ကေလးထဲကအတိုင္းထိုကာတြန္းကြက္ကေလးထဲကအတိုင္းထိုကာတြန္းကြက္ကေလးထဲကအတိုင္း    အျပင္ေလာကတြင္အျပင္ေလာကတြင္အျပင္ေလာကတြင္အျပင္ေလာကတြင္    တကယ္တမ္းျဖစ္ေနပါေရာလား။တကယ္တမ္းျဖစ္ေနပါေရာလား။တကယ္တမ္းျဖစ္ေနပါေရာလား။တကယ္တမ္းျဖစ္ေနပါေရာလား။    

    ''''''''ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ကုိယ့္အစ္ကုိတစ္ေယာက္လုိပဲကုိယ့္အစ္ကုိတစ္ေယာက္လုိပဲကုိယ့္အစ္ကုိတစ္ေယာက္လုိပဲကုိယ့္အစ္ကုိတစ္ေယာက္လုိပဲ    သေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီး    ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိ    

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။ရင္ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။    တကတကတကတကယ့္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ယ့္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ယ့္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ယ့္အျဖစ္အပ်က္နဲ႔    ခံစားခ်က္ေတြကုိခံစားခ်က္ေတြကုိခံစားခ်က္ေတြကုိခံစားခ်က္ေတြကုိ    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်    ေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာ    သိရမွသိရမွသိရမွသိရမွ    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    

ကူညီလို႔ရမွာကူညီလို႔ရမွာကူညီလို႔ရမွာကူညီလို႔ရမွာ    မဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လား''''''''    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲပါဆရာ၊ဟုတ္က့ဲပါဆရာ၊ဟုတ္က့ဲပါဆရာ၊ဟုတ္က့ဲပါဆရာ၊    ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ေတြကုိကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ေတြကုိကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ေတြကုိကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ေတြကုိ    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ေသခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့    တစ္ခုခုကေတာ့တစ္ခုခုကေတာ့တစ္ခုခုကေတာ့တစ္ခုခုကေတာ့    

လုံးဝမွားယြင္းေနၿပီဆိုတာလုံးဝမွားယြင္းေနၿပီဆိုတာလုံးဝမွားယြင္းေနၿပီဆိုတာလုံးဝမွားယြင္းေနၿပီဆိုတာ    ေသခ်ာေနပါၿပီ။ေသခ်ာေနပါၿပီ။ေသခ်ာေနပါၿပီ။ေသခ်ာေနပါၿပီ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာလည္းဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာလည္းဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာလည္းဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာလည္း    မသိေမသိေမသိေမသိေတာ့ဘူး။တာ့ဘူး။တာ့ဘူး။တာ့ဘူး။    

ဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္း    ဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီ    ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီးကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီး    ေရာက္လာခ့ဲတာပါေရာက္လာခ့ဲတာပါေရာက္လာခ့ဲတာပါေရာက္လာခ့ဲတာပါ''''''''    

    ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    အသြင္သ႑ာန္ကုိအသြင္သ႑ာန္ကုိအသြင္သ႑ာန္ကုိအသြင္သ႑ာန္ကုိ    ၾကည့္ရသည္ကၾကည့္ရသည္ကၾကည့္ရသည္ကၾကည့္ရသည္က    တစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာ    အမွားအယြင္းလုပ္ထားသည့္ပုံစံမ်ဳိးအမွားအယြင္းလုပ္ထားသည့္ပုံစံမ်ဳိးအမွားအယြင္းလုပ္ထားသည့္ပုံစံမ်ဳိးအမွားအယြင္းလုပ္ထားသည့္ပုံစံမ်ဳိး    မလုံမလဲမလုံမလဲမလုံမလဲမလုံမလဲ    

ျဖစ္ေနပုံရပါ၏။ျဖစ္ေနပုံရပါ၏။ျဖစ္ေနပုံရပါ၏။ျဖစ္ေနပုံရပါ၏။    သူဘာေတြမ်ားသူဘာေတြမ်ားသူဘာေတြမ်ားသူဘာေတြမ်ား    မဟုတ္မဟပ္ေတြမဟုတ္မဟပ္ေတြမဟုတ္မဟပ္ေတြမဟုတ္မဟပ္ေတြ    လုပ္ထားခဲပါသနည္း။လုပ္ထားခဲပါသနည္း။လုပ္ထားခဲပါသနည္း။လုပ္ထားခဲပါသနည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကုိေမာကုိေမာကုိေမာကုိေမာင္လုံး၏င္လုံး၏င္လုံး၏င္လုံး၏    

စကားအဆက္ကုိစကားအဆက္ကုိစကားအဆက္ကုိစကားအဆက္ကုိ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    စိတ္ပါဝင္စားေသာစိတ္ပါဝင္စားေသာစိတ္ပါဝင္စားေသာစိတ္ပါဝင္စားေသာ    မ်က္လုံးလက္လက္ေတြႏွင့္မ်က္လုံးလက္လက္ေတြႏွင့္မ်က္လုံးလက္လက္ေတြႏွင့္မ်က္လုံးလက္လက္ေတြႏွင့္    ျပဴးျပဴးႀကီးျပဴးျပဴးႀကီးျပဴးျပဴးႀကီးျပဴးျပဴးႀကီး    ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေခ်ၿပီ။ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေခ်ၿပီ။ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေခ်ၿပီ။ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေခ်ၿပီ။    

    ''''''''ဒီလိုပါဆရာရယ္။ဒီလိုပါဆရာရယ္။ဒီလိုပါဆရာရယ္။ဒီလိုပါဆရာရယ္။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ    လူႀကီးခ်င္းေပးစားလို႔လူႀကီးခ်င္းေပးစားလို႔လူႀကီးခ်င္းေပးစားလို႔လူႀကီးခ်င္းေပးစားလို႔    ယူခ့ဲၾကတာမ်ဳိးယူခ့ဲၾကတာမ်ဳိးယူခ့ဲၾကတာမ်ဳိးယူခ့ဲၾကတာမ်ဳိး    မဟုတ္ဘဲမဟုတ္ဘဲမဟုတ္ဘဲမဟုတ္ဘဲ    

ႏွစ္ေယာက္သားႏွစ္ေယာက္သားႏွစ္ေယာက္သားႏွစ္ေယာက္သား    ခ်စ္သူရည္းစားသက္တမ္းခ်စ္သူရည္းစားသက္တမ္းခ်စ္သူရည္းစားသက္တမ္းခ်စ္သူရည္းစားသက္တမ္း    သုံးႏွစ္ၾကာၿသုံးႏွစ္ၾကာၿသုံးႏွစ္ၾကာၿသုံးႏွစ္ၾကာၿပီးမွပီးမွပီးမွပီးမွ    သူခ်စ္ကုိယ္ခ်စ္ခ်စ္ၿပီးသူခ်စ္ကုိယ္ခ်စ္ခ်စ္ၿပီးသူခ်စ္ကုိယ္ခ်စ္ခ်စ္ၿပီးသူခ်စ္ကုိယ္ခ်စ္ခ်စ္ၿပီး    ယူခ့ဲၾကတာပါ။ယူခ့ဲၾကတာပါ။ယူခ့ဲၾကတာပါ။ယူခ့ဲၾကတာပါ။    ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕    

အိမ္ေထာင္ေရးဟာအိမ္ေထာင္ေရးဟာအိမ္ေထာင္ေရးဟာအိမ္ေထာင္ေရးဟာ    ပထမတစ္ႏွစ္ေလာက္အထိပထမတစ္ႏွစ္ေလာက္အထိပထမတစ္ႏွစ္ေလာက္အထိပထမတစ္ႏွစ္ေလာက္အထိ    အိုေကခ့ဲပါတယ္။အိုေကခ့ဲပါတယ္။အိုေကခ့ဲပါတယ္။အိုေကခ့ဲပါတယ္။    တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးတ့ဲအခါတစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးတ့ဲအခါတစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးတ့ဲအခါတစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးတ့ဲအခါ    သားေလးသားေလးသားေလးသားေလး    
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ကုိယ္ဝန္ေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီးကုိယ္ဝန္ေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီးကုိယ္ဝန္ေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီးကုိယ္ဝန္ေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီး    ကေလးေလးကုိကေလးေလးကုိကေလးေလးကုိကေလးေလးကုိ    ထိခိုက္မိမွာစုိးလုိ႔ဆိုၿပီးထိခိုက္မိမွာစုိးလုိ႔ဆိုၿပီးထိခိုက္မိမွာစုိးလုိ႔ဆိုၿပီးထိခိုက္မိမွာစုိးလုိ႔ဆိုၿပီး    သူကသူကသူကသူက    အတူေပးမအိပ္ေတာ့ဘူးဆရာ။အတူေပးမအိပ္ေတာ့ဘူးဆရာ။အတူေပးမအိပ္ေတာ့ဘူးဆရာ။အတူေပးမအိပ္ေတာ့ဘူးဆရာ။    ဒါလည္းဒါလည္းဒါလည္းဒါလည္း    

ကိစၥမရိွပါဘူးကိစၥမရိွပါဘူးကိစၥမရိွပါဘူးကိစၥမရိွပါဘူး... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္း    ကေလးခ်စ္တ့ဲသူဆိုေတာ့ကေလးခ်စ္တ့ဲသူဆိုေတာ့ကေလးခ်စ္တ့ဲသူဆိုေတာ့ကေလးခ်စ္တ့ဲသူဆိုေတာ့    သူ႔သေဘာအတိုင္းပဲသူ႔သေဘာအတိုင္းပဲသူ႔သေဘာအတိုင္းပဲသူ႔သေဘာအတိုင္းပဲ    ေမာင္ႏွမလိုေနတယ္ေမာင္ႏွမလိုေနတယ္ေမာင္ႏွမလိုေနတယ္ေမာင္ႏွမလိုေနတယ္... ... ... ... ဆိုးတာကဆိုးတာကဆိုးတာကဆိုးတာက    

ကေလးေမြးၿပီးေတာ့လည္းကေလးေမြးၿပီးေတာ့လည္းကေလးေမြးၿပီးေတာ့လည္းကေလးေမြးၿပီးေတာ့လည္း    သူကသူကသူကသူက    ဟိုအေၾကာင္းျပဟိုအေၾကာင္းျပဟိုအေၾကာင္းျပဟိုအေၾကာင္းျပ    ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔ဒီအေၾကာင္းျပနဲ႔    အတူေပးမေနဘူးအတူေပးမေနဘူးအတူေပးမေနဘူးအတူေပးမေနဘူး    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... အေစာပိုင္းကေတာ့အေစာပိုင္းကေတာ့အေစာပိုင္းကေတာ့အေစာပိုင္းကေတာ့    

ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။    ကေလးကငုိကေလးကငုိကေလးကငုိကေလးကငုိ... ... ... ... ႏို႔တိုက္ရႏို႔တိုက္ရႏို႔တိုက္ရႏို႔တိုက္ရ    အိပ္ေရးပ်က္အိပ္ေရးပ်က္အိပ္ေရးပ်က္အိပ္ေရးပ်က္... ... ... ... ပင္ပန္းႏြမ္းပင္ပန္းႏြမ္းပင္ပန္းႏြမ္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတာဆိုေတာ့နယ္ေနတာဆိုေတာ့နယ္ေနတာဆိုေတာ့နယ္ေနတာဆိုေတာ့    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    

သားေလးဆီပဲသားေလးဆီပဲသားေလးဆီပဲသားေလးဆီပဲ    စိတ္ကေရာက္ေနေတာ့စိတ္ကေရာက္ေနေတာ့စိတ္ကေရာက္ေနေတာ့စိတ္ကေရာက္ေနေတာ့    လင္စိတ္သားစိတ္ေတြလင္စိတ္သားစိတ္ေတြလင္စိတ္သားစိတ္ေတြလင္စိတ္သားစိတ္ေတြ    ဘယ္ေပၚပါဦးမလဲ။ဘယ္ေပၚပါဦးမလဲ။ဘယ္ေပၚပါဦးမလဲ။ဘယ္ေပၚပါဦးမလဲ။    ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္... ... ... ... သူကသူကသူကသူက    ကေလးကေလးကေလးကေလး    

ေလးလငါးလေရာက္တ့ဲအထိလည္းေလးလငါးလေရာက္တ့ဲအထိလည္းေလးလငါးလေရာက္တ့ဲအထိလည္းေလးလငါးလေရာက္တ့ဲအထိလည္း    ေပးမေနဘူး။ေပးမေနဘူး။ေပးမေနဘူး။ေပးမေနဘူး။    ေနာက္ပုိင္းေနာက္ပုိင္းေနာက္ပုိင္းေနာက္ပုိင္း    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    အတင္းပူဆာေတာ့အတင္းပူဆာေတာ့အတင္းပူဆာေတာ့အတင္းပူဆာေတာ့    ေပးေတာ့ေနတယ္ေပးေတာ့ေနတယ္ေပးေတာ့ေနတယ္ေပးေတာ့ေနတယ္... ... ... ... ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    

အရင္တုန္းကလိုအရင္တုန္းကလိုအရင္တုန္းကလိုအရင္တုန္းကလို    မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္။မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္။မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္။မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္။    အေသေကာင္ႀကီးလုိအေသေကာင္ႀကီးလုိအေသေကာင္ႀကီးလုိအေသေကာင္ႀကီးလုိပဲပဲပဲပဲ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    တုံ႔ျပန္မႈလည္းတုံ႔ျပန္မႈလည္းတုံ႔ျပန္မႈလည္းတုံ႔ျပန္မႈလည္း    မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။    

ဘာစိတ္ခံစားခ်က္မွလည္းဘာစိတ္ခံစားခ်က္မွလည္းဘာစိတ္ခံစားခ်က္မွလည္းဘာစိတ္ခံစားခ်က္မွလည္း    ရိွပုံမရေတာ့ဘူး။ရိွပုံမရေတာ့ဘူး။ရိွပုံမရေတာ့ဘူး။ရိွပုံမရေတာ့ဘူး။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အတူေနတိုင္းအတူေနတိုင္းအတူေနတိုင္းအတူေနတိုင္း    နာတယ္နာတယ္နာတယ္နာတယ္... ... ... ... က်င္တယ္က်င္တယ္က်င္တယ္က်င္တယ္............    ေအာင့္တယ္ဆိုၿပီးေအာင့္တယ္ဆိုၿပီးေအာင့္တယ္ဆိုၿပီးေအာင့္တယ္ဆိုၿပီး    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    

ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္    အတင္းေလာေတာ့တာပဲဆရာအတင္းေလာေတာ့တာပဲဆရာအတင္းေလာေတာ့တာပဲဆရာအတင္းေလာေတာ့တာပဲဆရာ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    သူန႔ဲအတူေနရတာသူန႔ဲအတူေနရတာသူန႔ဲအတူေနရတာသူန႔ဲအတူေနရတာ    ဟိုးအရင္တုန္းကလုိဟိုးအရင္တုန္းကလုိဟိုးအရင္တုန္းကလုိဟိုးအရင္တုန္းကလုိ    သာယာမႈ၊သာယာမႈ၊သာယာမႈ၊သာယာမႈ၊    

ေပ်ာ္႐ႊင္ေပ်ာ္႐ႊင္ေပ်ာ္႐ႊင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြမႈေတြမႈေတြမႈေတြ    ေပ်ာက္ဆုံးၿပီးေပ်ာက္ဆုံးၿပီးေပ်ာက္ဆုံးၿပီးေပ်ာက္ဆုံးၿပီး    ေနာက္ကက်ားလုိက္လို႔ေနာက္ကက်ားလုိက္လို႔ေနာက္ကက်ားလုိက္လို႔ေနာက္ကက်ားလုိက္လို႔    ေျပးေနရသလုိမ်ဳိးေျပးေနရသလုိမ်ဳိးေျပးေနရသလုိမ်ဳိးေျပးေနရသလုိမ်ဳိး    အေလာတႀကီးေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲအေလာတႀကီးေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲအေလာတႀကီးေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲအေလာတႀကီးေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲ    ျဖစ္လာတာေတြျဖစ္လာတာေတြျဖစ္လာတာေတြျဖစ္လာတာေတြ    

တစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္တစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္တစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္တစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္... ... ... ... ႏွစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္ႏွစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္ႏွစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္ႏွစ္ႀကိမ္လည္းမဟုတ္............။။။။    

    ေနာက္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္ေနာက္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္ေနာက္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္ေနာက္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္... ... ... ... ဘုရားေပးေပး၊ဘုရားေပးေပး၊ဘုရားေပးေပး၊ဘုရားေပးေပး၊    က်မ္းေပးေပးပါက်မ္းေပးေပးပါက်မ္းေပးေပးပါက်မ္းေပးေပးပါ    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔ယူခ့ဲတာ။ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔ယူခ့ဲတာ။ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔ယူခ့ဲတာ။ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔ယူခ့ဲတာ။    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    

တျခားဘာဆိုဘာမွလည္းတျခားဘာဆိုဘာမွလည္းတျခားဘာဆိုဘာမွလည္းတျခားဘာဆိုဘာမွလည္း    အျပစ္မရိွအျပစ္မရိွအျပစ္မရိွအျပစ္မရိွပါဘူး။ပါဘူး။ပါဘူး။ပါဘူး။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    သူကသူကသူကသူက    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    ကၽြန္ေတာ့္အေပၚဆက္ဆံပုံေတြကၽြန္ေတာ့္အေပၚဆက္ဆံပုံေတြကၽြန္ေတာ့္အေပၚဆက္ဆံပုံေတြကၽြန္ေတာ့္အေပၚဆက္ဆံပုံေတြ... ... ... ... 

သူ႔ကုိယ္သူျပင္ဆင္မႈေတြမွာသူ႔ကုိယ္သူျပင္ဆင္မႈေတြမွာသူ႔ကုိယ္သူျပင္ဆင္မႈေတြမွာသူ႔ကုိယ္သူျပင္ဆင္မႈေတြမွာ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    ေျပာင္းလဲလာတယ္။ေျပာင္းလဲလာတယ္။ေျပာင္းလဲလာတယ္။ေျပာင္းလဲလာတယ္။    

    သူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္း    အပ်ဳိတုန္းကလုိအပ်ဳိတုန္းကလုိအပ်ဳိတုန္းကလုိအပ်ဳိတုန္းကလုိ    အိမ္ေထာင္က်ခါစကလုိအိမ္ေထာင္က်ခါစကလုိအိမ္ေထာင္က်ခါစကလုိအိမ္ေထာင္က်ခါစကလုိ    ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္ျပင္ျပင္ဆင္ဆင္    ၿဖီးၿဖီးလိမ္းလိမ္းမေနေတာ့ဘူး။ၿဖီးၿဖီးလိမ္းလိမ္းမေနေတာ့ဘူး။ၿဖီးၿဖီးလိမ္းလိမ္းမေနေတာ့ဘူး။ၿဖီးၿဖီးလိမ္းလိမ္းမေနေတာ့ဘူး။    

အလွျပင္တာေတြ၊အလွျပင္တာေတြ၊အလွျပင္တာေတြ၊အလွျပင္တာေတြ၊    ဘာေတြလည္းမရိွေတာ့ဘူး။ဘာေတြလည္းမရိွေတာ့ဘူး။ဘာေတြလည္းမရိွေတာ့ဘူး။ဘာေတြလည္းမရိွေတာ့ဘူး။    ေခါင္းေတာင္ေေခါင္းေတာင္ေေခါင္းေတာင္ေေခါင္းေတာင္ေကာင္းေကာင္းကာင္းေကာင္းကာင္းေကာင္းကာင္းေကာင္း    မၿဖီးေတာ့ဘူးဆရာရယ္မၿဖီးေတာ့ဘူးဆရာရယ္မၿဖီးေတာ့ဘူးဆရာရယ္မၿဖီးေတာ့ဘူးဆရာရယ္............    ေရမိုးခ်ဳိးၿပီးေရမိုးခ်ဳိးၿပီးေရမိုးခ်ဳိးၿပီးေရမိုးခ်ဳိးၿပီး    

သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း    ေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္လည္းေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္လည္းေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္လည္းေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္လည္း    မေနေတာ့ဘဲမေနေတာ့ဘဲမေနေတာ့ဘဲမေနေတာ့ဘဲ    သူ႔ပုံစံကသူ႔ပုံစံကသူ႔ပုံစံကသူ႔ပုံစံက    ပစ္စလက္ခတ္ႀကီးေနေတာ့ပစ္စလက္ခတ္ႀကီးေနေတာ့ပစ္စလက္ခတ္ႀကီးေနေတာ့ပစ္စလက္ခတ္ႀကီးေနေတာ့    ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနသလိုႀကီးညစ္ပတ္နံေစာ္ေနသလိုႀကီးညစ္ပတ္နံေစာ္ေနသလိုႀကီးညစ္ပတ္နံေစာ္ေနသလိုႀကီး    

ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။    ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္ၿပီးေတာ့ဆရာရယ္............    ေလ့က်င့္ခန္းေတြေလ့က်င့္ခန္းေတြေလ့က်င့္ခန္းေတြေလ့က်င့္ခန္းေတြ    ဘာေတြလည္းမရိွ။ဘာေတြလည္းမရိွ။ဘာေတြလည္းမရိွ။ဘာေတြလည္းမရိွ။    အိမ္အလုပ္ပင္ပန္းတာအိမ္အလုပ္ပင္ပန္းတာအိမ္အလုပ္ပင္ပန္းတာအိမ္အလုပ္ပင္ပန္းတာ    အေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီး    

အစားေတြလည္းအစားေတြလည္းအစားေတြလည္းအစားေတြလည္း    ေသာင္းက်န္းေတာ့ေသာင္းက်န္းေတာ့ေသာင္းက်န္းေတာ့ေသာင္းက်န္းေတာ့    တေန႔တျခားတေန႔တျခားတေန႔တျခားတေန႔တျခား    ဝဝဝဝ,,,,ဝလာၿပီးဝလာၿပီးဝလာၿပီးဝလာၿပီး    ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ႀကီးလည္းပုံပ်က္ပန္းပ်က္ႀကီးလည္းပုံပ်က္ပန္းပ်က္ႀကီးလည္းပုံပ်က္ပန္းပ်က္ႀကီးလည္း    ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။    

ဒါတင္ဘယ္ကပါဦးမလဲဆရာရယ္ဒါတင္ဘယ္ကပါဦးမလဲဆရာရယ္ဒါတင္ဘယ္ကပါဦးမလဲဆရာရယ္ဒါတင္ဘယ္ကပါဦးမလဲဆရာရယ္... ... ... ... အဆိုးဆုံးကေတာ့အဆိုးဆုံးကေတာ့အဆိုးဆုံးကေတာ့အဆိုးဆုံးကေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္အေပၚကၽြန္ေတာ့္အေပၚကၽြန္ေတာ့္အေပၚကၽြန္ေတာ့္အေပၚ    ဆက္ဆံပုံေတြကဆက္ဆံပုံေတြကဆက္ဆံပုံေတြကဆက္ဆံပုံေတြက    အရင္တုန္းကလုိအရင္တုန္းကလုိအရင္တုန္းကလုိအရင္တုန္းကလုိ    ခ်ဳိခ်ဳိသာသာခ်ဳိခ်ဳိသာသာခ်ဳိခ်ဳိသာသာခ်ဳိခ်ဳိသာသာ    

ႏူးႏူးည့ံည့ံႏူးႏူးည့ံည့ံႏူးႏူးည့ံည့ံႏူးႏူးည့ံည့ံ    ၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာ    မရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူး... ... ... ... အရင္တုန္းကလုိအရင္တုန္းကလုိအရင္တုန္းကလုိအရင္တုန္းကလုိ    ''''ေမာင္ေရေမာင္ေရေမာင္ေရေမာင္ေရ' '' '' '' 'ခ်စ္ေရခ်စ္ေရခ်စ္ေရခ်စ္ေရ' ' ' ' နဲနဲနဲနဲ႔႔ ႔႔    ကယုကယင္ကယုကယင္ကယုကယင္ကယုကယင္    ႏုႏု႐ြ႐ြေလးေတြလည္းႏုႏု႐ြ႐ြေလးေတြလည္းႏုႏု႐ြ႐ြေလးေတြလည္းႏုႏု႐ြ႐ြေလးေတြလည္း    

မေခၚေဝၚမသုံးစြဲေတာ့ဘဲမေခၚေဝၚမသုံးစြဲေတာ့ဘဲမေခၚေဝၚမသုံးစြဲေတာ့ဘဲမေခၚေဝၚမသုံးစြဲေတာ့ဘဲ    ''''အိမ္ကလူႀကီးအိမ္ကလူႀကီးအိမ္ကလူႀကီးအိမ္ကလူႀကီး' '' '' '' 'ကေလးတို႔အေဖကေလးတို႔အေဖကေလးတို႔အေဖကေလးတို႔အေဖ' ' ' ' ဆိုၿပီးဆိုၿပီးဆိုၿပီးဆိုၿပီး    အသံျပတ္ႀကီးနဲ႔အသံျပတ္ႀကီးနဲ႔အသံျပတ္ႀကီးနဲ႔အသံျပတ္ႀကီးနဲ႔    ေျပာတယ္။ေျပာတယ္။ေျပာတယ္။ေျပာတယ္။    သူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္း    က်ဳပ္ကက်ဳပ္ကက်ဳပ္ကက်ဳပ္က... ... ... ... 

က်ဳပ္ကနဲ႔က်ဳပ္ကနဲ႔က်ဳပ္ကနဲ႔က်ဳပ္ကနဲ႔    ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေျပာတယ္။ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေျပာတယ္။ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေျပာတယ္။ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးေျပာတယ္။    အဆိုးဆုံးကေတာ့အဆိုးဆုံးကေတာ့အဆိုးဆုံးကေတာ့အဆိုးဆုံးကေတာ့    အရင္ကလိုအရင္ကလိုအရင္ကလိုအရင္ကလို    ယုယုယယယုယုယယယုယုယယယုယုယယ    မရိွ႐ုံသာမကေတာ့ဘဲမရိွ႐ုံသာမကေတာ့ဘဲမရိွ႐ုံသာမကေတာ့ဘဲမရိွ႐ုံသာမကေတာ့ဘဲ    ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္ေတြ၊ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္ေတြ၊ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္ေတြ၊ဂဂ်ီဂေဂ်ာင္ေတြ၊    

ပူညံပူညံေတြပူညံပူညံေတြပူညံပူညံေတြပူညံပူညံေတြ    အရမ္းလုပ္အရမ္းလုပ္အရမ္းလုပ္အရမ္းလုပ္လာတာပဲလာတာပဲလာတာပဲလာတာပဲ    ျဖစ္တယ္ဆရာျဖစ္တယ္ဆရာျဖစ္တယ္ဆရာျဖစ္တယ္ဆရာ... ... ... ... ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မဟုတ္တ့ဲမဟုတ္တ့ဲမဟုတ္တ့ဲမဟုတ္တ့ဲ    အေသးအမႊားေလးကအစအေသးအမႊားေလးကအစအေသးအမႊားေလးကအစအေသးအမႊားေလးကအစ    သည္းမခံေတာ့ဘဲသည္းမခံေတာ့ဘဲသည္းမခံေတာ့ဘဲသည္းမခံေတာ့ဘဲ    

ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္    ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ............    ေျပာရရင္ေတာ့ေျပာရရင္ေတာ့ေျပာရရင္ေတာ့ေျပာရရင္ေတာ့    သူကသူကသူကသူက    ဒီလိုေတြလုပ္ေလဒီလိုေတြလုပ္ေလဒီလိုေတြလုပ္ေလဒီလိုေတြလုပ္ေလ    ေျပာေလေျပာေလေျပာေလေျပာေလ............    ေနေလေနေလေနေလေနေလ... ... ... ... 

ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    စိတ္ထဲကစိတ္ထဲကစိတ္ထဲကစိတ္ထဲက    ကသိကေအာက္နဲ႔ကသိကေအာက္နဲ႔ကသိကေအာက္နဲ႔ကသိကေအာက္နဲ႔    ဘာရယ္လို႔ဘာရယ္လို႔ဘာရယ္လို႔ဘာရယ္လို႔    တိတိက်က်လည္းတိတိက်က်လည္းတိတိက်က်လည္းတိတိက်က်လည္း    မေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲမေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲမေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲမေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲ    မေပ်ာ္မ႐ႊင္မေပ်ာ္မ႐ႊင္မေပ်ာ္မ႐ႊင္မေပ်ာ္မ႐ႊင္    ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္လာရေတာ့တာပါပဲလာရေတာ့တာပါပဲလာရေတာ့တာပါပဲလာရေတာ့တာပါပဲ    

ဆရာဆရာဆရာဆရာ............။။။။    

    အိမ္မွာမေပ်ာ္၊အိမ္မွာမေပ်ာ္၊အိမ္မွာမေပ်ာ္၊အိမ္မွာမေပ်ာ္၊    အိမ္ကုိျပန္ရမွာလည္းအိမ္ကုိျပန္ရမွာလည္းအိမ္ကုိျပန္ရမွာလည္းအိမ္ကုိျပန္ရမွာလည္း    အရင္ကလုိအရင္ကလုိအရင္ကလုိအရင္ကလုိ    စိတ္မပါေလေတာ့စိတ္မပါေလေတာ့စိတ္မပါေလေတာ့စိတ္မပါေလေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြ    ကေယာက္ကယက္ကေယာက္ကယက္ကေယာက္ကယက္ကေယာက္ကယက္    

ျဖစ္လာတယ္ျဖစ္လာတယ္ျဖစ္လာတယ္ျဖစ္လာတယ္... ... ... ... တစ္ေန႔က်ေတာ့တစ္ေန႔က်ေတာ့တစ္ေန႔က်ေတာ့တစ္ေန႔က်ေတာ့    အလုပ္ကအျပန္အလုပ္ကအျပန္အလုပ္ကအျပန္အလုပ္ကအျပန္    အိမ္ကိုျပန္ရမွာလည္းအိမ္ကိုျပန္ရမွာလည္းအိမ္ကိုျပန္ရမွာလည္းအိမ္ကိုျပန္ရမွာလည္း    စိတ္ညစ္ေတာ့စိတ္ညစ္ေတာ့စိတ္ညစ္ေတာ့စိတ္ညစ္ေတာ့... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာ    

ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။ေလွ်ာက္သြားမိတယ္။    အဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲ    ကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိကၽြန္ေတာ့္ဘဝကုိ    ေဇာက္ေဇာက္ေဇာက္ေဇာက္ထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္ေအာင္ထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္ေအာင္ထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္ေအာင္ထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္ေအာင္    ႀကီးမားလွတ့ဲႀကီးမားလွတ့ဲႀကီးမားလွတ့ဲႀကီးမားလွတ့ဲ    အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုအေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုအေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုအေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခု    

ျဖစ္ေစေတာ့မယ့္ျဖစ္ေစေတာ့မယ့္ျဖစ္ေစေတာ့မယ့္ျဖစ္ေစေတာ့မယ့္    ဆန္းၾကယ္တ့ဲဆန္းၾကယ္တ့ဲဆန္းၾကယ္တ့ဲဆန္းၾကယ္တ့ဲ    ကံၾကမၼာနဲ႔ကံၾကမၼာနဲ႔ကံၾကမၼာနဲ႔ကံၾကမၼာနဲ႔    ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္    ဆရာဆရာဆရာဆရာ''''''''    
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    ကုိေမာင္လုံး၏စကားသည္ကုိေမာင္လုံး၏စကားသည္ကုိေမာင္လုံး၏စကားသည္ကုိေမာင္လုံး၏စကားသည္    ထိုေနရာတြင္ထိုေနရာတြင္ထိုေနရာတြင္ထိုေနရာတြင္    တုံ႔ခနဲတုံ႔ခနဲတုံ႔ခနဲတုံ႔ခနဲ    ရပ္တန္႔သြားေလ၏။ရပ္တန္႔သြားေလ၏။ရပ္တန္႔သြားေလ၏။ရပ္တန္႔သြားေလ၏။    သူ႔မ်က္ဝန္းထဲတြင္သူ႔မ်က္ဝန္းထဲတြင္သူ႔မ်က္ဝန္းထဲတြင္သူ႔မ်က္ဝန္းထဲတြင္... ... ... ... အမ်ဳိးအမည္ခြဲျခားႏိုင္ရန္အမ်ဳိးအမည္ခြဲျခားႏိုင္ရန္အမ်ဳိးအမည္ခြဲျခားႏိုင္ရန္အမ်ဳိးအမည္ခြဲျခားႏိုင္ရန္    

ခဲယဥ္းလွေသာခဲယဥ္းလွေသာခဲယဥ္းလွေသာခဲယဥ္းလွေသာ    အရိပ္အေယာင္ေတြအရိပ္အေယာင္ေတြအရိပ္အေယာင္ေတြအရိပ္အေယာင္ေတြ    မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးစုံစုံစုံစုံ    ယွက္သန္းေန၏။ယွက္သန္းေန၏။ယွက္သန္းေန၏။ယွက္သန္းေန၏။    ထိုေန႔ကထိုေန႔ကထိုေန႔ကထိုေန႔က    ၾကမၼာဆိုး၊ၾကမၼာဆိုး၊ၾကမၼာဆိုး၊ၾကမၼာဆိုး၊    ၾကမၼာ႐ိုင္းဟုၾကမၼာ႐ိုင္းဟုၾကမၼာ႐ိုင္းဟုၾကမၼာ႐ိုင္းဟု    ေျပာရမည္လားေျပာရမည္လားေျပာရမည္လားေျပာရမည္လား... ... ... ... 

ဆန္းျပားသည့္ကံၾကမၼာဟုဆန္းျပားသည့္ကံၾကမၼာဟုဆန္းျပားသည့္ကံၾကမၼာဟုဆန္းျပားသည့္ကံၾကမၼာဟု    ဆိုရမည္လားဆိုရမည္လားဆိုရမည္လားဆိုရမည္လား... ... ... ... မသိသည့္ကိစၥတစ္ခုထံမသိသည့္ကိစၥတစ္ခုထံမသိသည့္ကိစၥတစ္ခုထံမသိသည့္ကိစၥတစ္ခုထံ    သူ႔စိတ္အေတြးေတြသူ႔စိတ္အေတြးေတြသူ႔စိတ္အေတြးေတြသူ႔စိတ္အေတြးေတြ    ေျပးလႊားေနၿပီထင္သည္။ေျပးလႊားေနၿပီထင္သည္။ေျပးလႊားေနၿပီထင္သည္။ေျပးလႊားေနၿပီထင္သည္။    

သူလြမ္းေနသလားသူလြမ္းေနသလားသူလြမ္းေနသလားသူလြမ္းေနသလား............    ေနာင္တရေနသလားေနာင္တရေနသလားေနာင္တရေနသလားေနာင္တရေနသလား... ... ... ... ထိုအျဖစ္ကဘာလဲထိုအျဖစ္ကဘာလဲထိုအျဖစ္ကဘာလဲထိုအျဖစ္ကဘာလဲ............။။။။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့ျဖင့္    သိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြ    

တသိမ့္တသိမ့္တသိမ့္တသိမ့္သိမ့္ယုိဖိတ္ကာသိမ့္ယုိဖိတ္ကာသိမ့္ယုိဖိတ္ကာသိမ့္ယုိဖိတ္ကာ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    မ႐ိုးမ႐ြမ႐ိုးမ႐ြမ႐ိုးမ႐ြမ႐ိုးမ႐ြ    ျဖစ္ေနေလၿပီျဖစ္ေနေလၿပီျဖစ္ေနေလၿပီျဖစ္ေနေလၿပီ............။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၂၂၂၂၂၂၂၂))))))))        

ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္ျပန္ဆက္ဖို႔ဟန္ျပင္ေနသည့္        သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္မွ်င္        

        

        

        

    ''''''''ဘုရားေပးေပးဘုရားေပးေပးဘုရားေပးေပးဘုရားေပးေပး    က်မ္းေပးေပးပါဆရာရယ္က်မ္းေပးေပးပါဆရာရယ္က်မ္းေပးေပးပါဆရာရယ္က်မ္းေပးေပးပါဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကုိကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကုိကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကုိကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကုိ    အရင္တုန္းကလည္းအရင္တုန္းကလည္းအရင္တုန္းကလည္းအရင္တုန္းကလည္း    ခ်စ္လုိ႔ခ်စ္လုိ႔ခ်စ္လုိ႔ခ်စ္လုိ႔    

မရမကမရမကမရမကမရမက    ပိုးပန္းပိုးပန္းပိုးပန္းပိုးပန္းၿပီးရေအာင္ယူခ့ဲတယ္။ၿပီးရေအာင္ယူခ့ဲတယ္။ၿပီးရေအာင္ယူခ့ဲတယ္။ၿပီးရေအာင္ယူခ့ဲတယ္။    လက္ထပ္ၿပီးေတာ့လည္းလက္ထပ္ၿပီးေတာ့လည္းလက္ထပ္ၿပီးေတာ့လည္းလက္ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း    ခ်စ္ခ့ဲတယ္။ခ်စ္ခ့ဲတယ္။ခ်စ္ခ့ဲတယ္။ခ်စ္ခ့ဲတယ္။    ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးေတာ့လည္းကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးေတာ့လည္းကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးေတာ့လည္းကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးေတာ့လည္း    

ခ်စ္ေနတုန္းပဲခ်စ္ေနတုန္းပဲခ်စ္ေနတုန္းပဲခ်စ္ေနတုန္းပဲ... ... ... ... အခုလည္းအခုလည္းအခုလည္းအခုလည္း    မခ်စ္ဘူးလားဆိုေတာ့မခ်စ္ဘူးလားဆိုေတာ့မခ်စ္ဘူးလားဆိုေတာ့မခ်စ္ဘူးလားဆိုေတာ့    လုံးဝမဟုတ္ဘူး။လုံးဝမဟုတ္ဘူး။လုံးဝမဟုတ္ဘူး။လုံးဝမဟုတ္ဘူး။    တစ္သက္လုံးဆက္ၿပီးတစ္သက္လုံးဆက္ၿပီးတစ္သက္လုံးဆက္ၿပီးတစ္သက္လုံးဆက္ၿပီး    ခ်စ္သြားဦးမွာပဲဆိုတာခ်စ္သြားဦးမွာပဲဆိုတာခ်စ္သြားဦးမွာပဲဆိုတာခ်စ္သြားဦးမွာပဲဆိုတာ    

က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့    သက္ေသထြက္ဝ့ံပါတယ္ဆရာ။သက္ေသထြက္ဝ့ံပါတယ္ဆရာ။သက္ေသထြက္ဝ့ံပါတယ္ဆရာ။သက္ေသထြက္ဝ့ံပါတယ္ဆရာ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    အိမ္မွာေအိမ္မွာေအိမ္မွာေအိမ္မွာေနရတာနရတာနရတာနရတာ    ဟိုအရင္ကေလာက္ဟိုအရင္ကေလာက္ဟိုအရင္ကေလာက္ဟိုအရင္ကေလာက္    

မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ခ်စ္တာပါပဲဆရာ၊ခ်စ္တာပါပဲဆရာ၊ခ်စ္တာပါပဲဆရာ၊ခ်စ္တာပါပဲဆရာ၊    မခ်စ္လုိ႔ေတာ့မခ်စ္လုိ႔ေတာ့မခ်စ္လုိ႔ေတာ့မခ်စ္လုိ႔ေတာ့    မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။မဟုတ္ဘူး။    သူခ်စ္တာကုိျပတ့ဲပုံစံကသူခ်စ္တာကုိျပတ့ဲပုံစံကသူခ်စ္တာကုိျပတ့ဲပုံစံကသူခ်စ္တာကုိျပတ့ဲပုံစံက    လုံးဝဥႆုံလုံးဝဥႆုံလုံးဝဥႆုံလုံးဝဥႆုံ    

ေျပာင္းလဲသြားတာပဲေျပာင္းလဲသြားတာပဲေျပာင္းလဲသြားတာပဲေျပာင္းလဲသြားတာပဲ    ျဖစ္မွာပါ။ျဖစ္မွာပါ။ျဖစ္မွာပါ။ျဖစ္မွာပါ။    အ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလို    သူေျပာင္းလဲသြားေတာ့သူေျပာင္းလဲသြားေတာ့သူေျပာင္းလဲသြားေတာ့သူေျပာင္းလဲသြားေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔    အလုပ္ၿပီးရင္အလုပ္ၿပီးရင္အလုပ္ၿပီးရင္အလုပ္ၿပီးရင္    အိမ္ျပန္ရမွာကုိအိမ္ျပန္ရမွာကုိအိမ္ျပန္ရမွာကုိအိမ္ျပန္ရမွာကုိ    

ေၾကာက္ေၾကာက္လာတယ္။ေၾကာက္ေၾကာက္လာတယ္။ေၾကာက္ေၾကာက္လာတယ္။ေၾကာက္ေၾကာက္လာတယ္။    ဟိုးဟိုးဟိုးဟိုးအရင္တုန္းကလိုအရင္တုန္းကလိုအရင္တုန္းကလိုအရင္တုန္းကလို    ငါ့ဇနီးေခ်ာေလးေတာ့ငါ့ဇနီးေခ်ာေလးေတာ့ငါ့ဇနီးေခ်ာေလးေတာ့ငါ့ဇနီးေခ်ာေလးေတာ့    ငါ့ကုိေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ငါ့ကုိေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ငါ့ကုိေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ငါ့ကုိေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔    ေမာေနေလာက္ၿပီေမာေနေလာက္ၿပီေမာေနေလာက္ၿပီေမာေနေလာက္ၿပီ............    

ေရေအးေအးေလးတစ္ခြက္နဲ႔ေရေအးေအးေလးတစ္ခြက္နဲ႔ေရေအးေအးေလးတစ္ခြက္နဲ႔ေရေအးေအးေလးတစ္ခြက္နဲ႔    သနပ္ခါးဘဲၾကားေလးနဲ႔၊သနပ္ခါးဘဲၾကားေလးနဲ႔၊သနပ္ခါးဘဲၾကားေလးနဲ႔၊သနပ္ခါးဘဲၾကားေလးနဲ႔၊    စံပယ္ပန္းကုံးေလးနဲ႔စံပယ္ပန္းကုံးေလးနဲ႔စံပယ္ပန္းကုံးေလးနဲ႔စံပယ္ပန္းကုံးေလးနဲ႔    ခ်စ္စရာအၿပံဳးေလးနဲ႔ခ်စ္စရာအၿပံဳးေလးနဲ႔ခ်စ္စရာအၿပံဳးေလးနဲ႔ခ်စ္စရာအၿပံဳးေလးနဲ႔    လွလွေလးလွလွေလးလွလွေလးလွလွေလး    ဆီးႀကိဳေနမယ့္ဆီးႀကိဳေနမယ့္ဆီးႀကိဳေနမယ့္ဆီးႀကိဳေနမယ့္    

ခ်စ္သူဆီခ်စ္သူဆီခ်စ္သူဆီခ်စ္သူဆီ    အေျပးျပန္ၿပီးအေျပးျပန္ၿပီးအေျပးျပန္ၿပီးအေျပးျပန္ၿပီး    ေရေအးေအးေလးကုိေရေအးေအးေလးကုိေရေအးေအးေလးကုိေရေအးေအးေလးကုိ    တစ္က်ဳိက္ေသာက္လိုက္တစ္က်ဳိက္ေသာက္လိုက္တစ္က်ဳိက္ေသာက္လိုက္တစ္က်ဳိက္ေသာက္လိုက္... ... ... ... သနပ္ခါးနံ႔သင္းေနတ့ဲသနပ္ခါးနံ႔သင္းေနတ့ဲသနပ္ခါးနံ႔သင္းေနတ့ဲသနပ္ခါးနံ႔သင္းေနတ့ဲ    ပါးေလးကုိေရာပါးေလးကုိေရာပါးေလးကုိေရာပါးေလးကုိေရာ    
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စံပယ္ပန္းကုံးေလးကုိေရာစံပယ္ပန္းကုံးေလးကုိေရာစံပယ္ပန္းကုံးေလးကုိေရာစံပယ္ပန္းကုံးေလးကုိေရာ    ေမႊးၾကဴလိုက္နဲ႔ေမႊးၾကဴလိုက္နဲ႔ေမႊးၾကဴလိုက္နဲ႔ေမႊးၾကဴလိုက္နဲ႔    ေပ်ာ္စရာေကာင္းလိုက္တာေပ်ာ္စရာေကာင္းလိုက္တာေပ်ာ္စရာေကာင္းလိုက္တာေပ်ာ္စရာေကာင္းလိုက္တာ... ... ... ... အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    အ့ဲသလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။အ့ဲသလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။အ့ဲသလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။အ့ဲသလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။    

အိမ္ကုိေရာက္တာနဲ႔အိမ္ကုိေရာက္တာနဲ႔အိမ္ကုိေရာက္တာနဲ႔အိမ္ကုိေရာက္တာနဲ႔    နည္းနည္းေလးေနာက္က်တာေလးကုိလည္းနည္းနည္းေလးေနာက္က်တာေလးကုိလည္းနည္းနည္းေလးေနာက္က်တာေလးကုိလည္းနည္းနည္းေလးေနာက္က်တာေလးကုိလည္း    ''''ေတာ္ကေတာ္ကေတာ္ကေတာ္က    ဘယ္ကုိေလွ်ာက္ၿပီးဘယ္ကုိေလွ်ာက္ၿပီးဘယ္ကုိေလွ်ာက္ၿပီးဘယ္ကုိေလွ်ာက္ၿပီး    သေဝထိုးေနလဲ၊သေဝထိုးေနလဲ၊သေဝထိုးေနလဲ၊သေဝထိုးေနလဲ၊    

အိမ္ကမိန္းမနဲ႔အိမ္ကမိန္းမနဲ႔အိမ္ကမိန္းမနဲ႔အိမ္ကမိန္းမနဲ႔    ကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိ    ရိွတယ္မွရိွတယ္မွရိွတယ္မွရိွတယ္မွ    ေအာက္ေမ့ေသးရဲ႕လားေအာက္ေမ့ေသးရဲ႕လားေအာက္ေမ့ေသးရဲ႕လားေအာက္ေမ့ေသးရဲ႕လား' ' ' ' နဲ႔နဲ႔နဲ႔နဲ႔    ဆီးဆီးဆီးဆီးၿပီးဆူေတာ့တာပဲ။ၿပီးဆူေတာ့တာပဲ။ၿပီးဆူေတာ့တာပဲ။ၿပီးဆူေတာ့တာပဲ။    ေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီး... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    

ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႔ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႔ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႔ဘယ္မိန္းကေလးနဲ႔    စကားေျပာျပန္ၿပီစကားေျပာျပန္ၿပီစကားေျပာျပန္ၿပီစကားေျပာျပန္ၿပီ... ... ... ... ၾကည့္ရင္လည္းၾကည့္ရင္လည္းၾကည့္ရင္လည္းၾကည့္ရင္လည္း    ၾကည့္ျပန္ၿပီၾကည့္ျပန္ၿပီၾကည့္ျပန္ၿပီၾကည့္ျပန္ၿပီ... ... ... ... ဘယ္သူနဲ႔ေနတာထိုင္တာဘယ္သူနဲ႔ေနတာထိုင္တာဘယ္သူနဲ႔ေနတာထိုင္တာဘယ္သူနဲ႔ေနတာထိုင္တာ    မဟုတ္ဘူးမဟုတ္ဘူးမဟုတ္ဘူးမဟုတ္ဘူး... ... ... ... ႐ႈပ္မယ္ေတာ့႐ႈပ္မယ္ေတာ့႐ႈပ္မယ္ေတာ့႐ႈပ္မယ္ေတာ့    

မႀကံနဲ႔ဆိုၿပီးမႀကံနဲ႔ဆိုၿပီးမႀကံနဲ႔ဆိုၿပီးမႀကံနဲ႔ဆိုၿပီး    မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၊မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၊မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၊မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္၊    တစ္ခ်ိန္လုံးတစ္ခ်ိန္လုံးတစ္ခ်ိန္လုံးတစ္ခ်ိန္လုံး    မယုံသကၤာျဖစ္၊မယုံသကၤာျဖစ္၊မယုံသကၤာျဖစ္၊မယုံသကၤာျဖစ္၊    အျပစ္ရွာေနေတာ့တာပဲအျပစ္ရွာေနေတာ့တာပဲအျပစ္ရွာေနေတာ့တာပဲအျပစ္ရွာေနေတာ့တာပဲ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    ေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီး    

ဘယ္ဘယ္ဘယ္ဘယ္လိုပဲေနေနလိုပဲေနေနလိုပဲေနေနလိုပဲေနေန    ဘာပဲလုပ္လုပ္ဘာပဲလုပ္လုပ္ဘာပဲလုပ္လုပ္ဘာပဲလုပ္လုပ္    တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကုိတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကုိတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကုိတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုကုိ    အျပစ္လုိက္ရွာၿပီးအျပစ္လုိက္ရွာၿပီးအျပစ္လုိက္ရွာၿပီးအျပစ္လုိက္ရွာၿပီး    ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ။ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ။ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ။ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပဲ။    

ဘယ္လိုပဲေနေပးေပးဘယ္လိုပဲေနေပးေပးဘယ္လိုပဲေနေပးေပးဘယ္လိုပဲေနေပးေပး    စိတ္တိုင္းက်တယ္လုိ႔လည္းစိတ္တိုင္းက်တယ္လုိ႔လည္းစိတ္တိုင္းက်တယ္လုိ႔လည္းစိတ္တိုင္းက်တယ္လုိ႔လည္း    မရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူးမရိွေတာ့ဘူး''''''''    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... စာဖတ္သူတို႔ေရစာဖတ္သူတို႔ေရစာဖတ္သူတို႔ေရစာဖတ္သူတို႔ေရ... ... ... ... စာဖတ္သူတို႔ေရာစာဖတ္သူတို႔ေရာစာဖတ္သူတို႔ေရာစာဖတ္သူတို႔ေရာ    ဆက္ၿပီးသည္းခံႏုိင္ေသးရဲ႕လား။ဆက္ၿပီးသည္းခံႏုိင္ေသးရဲ႕လား။ဆက္ၿပီးသည္းခံႏုိင္ေသးရဲ႕လား။ဆက္ၿပီးသည္းခံႏုိင္ေသးရဲ႕လား။    ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္    

ေဘာသမားတစ္ေယာက္ေဘာသမားတစ္ေယာက္ေဘာသမားတစ္ေယာက္ေဘာသမားတစ္ေယာက္    ေရ႐ြတ္ေေရ႐ြတ္ေေရ႐ြတ္ေေရ႐ြတ္ေနေသာနေသာနေသာနေသာ    စကားေတြသည္စကားေတြသည္စကားေတြသည္စကားေတြသည္    ေကာင္းခန္းကုိေရာက္ခါနီးမွေကာင္းခန္းကုိေရာက္ခါနီးမွေကာင္းခန္းကုိေရာက္ခါနီးမွေကာင္းခန္းကုိေရာက္ခါနီးမွ    ေကြ႔ကာဝိုက္ကာႏွင့္ေကြ႔ကာဝိုက္ကာႏွင့္ေကြ႔ကာဝိုက္ကာႏွင့္ေကြ႔ကာဝိုက္ကာႏွင့္    ေနာက္သုိ႔ေနာက္သုိ႔ေနာက္သုိ႔ေနာက္သုိ႔    

တစ္ပတ္ျပန္၍တစ္ပတ္ျပန္၍တစ္ပတ္ျပန္၍တစ္ပတ္ျပန္၍    လည္ေနေလၿပီ။လည္ေနေလၿပီ။လည္ေနေလၿပီ။လည္ေနေလၿပီ။    သူ႔စကားေတြကုိသူ႔စကားေတြကုိသူ႔စကားေတြကုိသူ႔စကားေတြကုိ    ေျခရာခံၾကည့္လိုက္လွ်င္ေျခရာခံၾကည့္လိုက္လွ်င္ေျခရာခံၾကည့္လိုက္လွ်င္ေျခရာခံၾကည့္လိုက္လွ်င္    အိမ္ေထာင္သည္အိမ္ေထာင္သည္အိမ္ေထာင္သည္အိမ္ေထာင္သည္    ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အတြက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အတြက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အတြက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အတြက္    

အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပဖုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပဖုိ႔    အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္သည္အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္သည္အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္သည္အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္သည္    အိမ္မွာေပ်ာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ေၾကာင္းအိမ္မွာေပ်ာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ေၾကာင္းအိမ္မွာေပ်ာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ေၾကာင္းအိမ္မွာေပ်ာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ေၾကာင္း    မ်က္ဝါးထင္ထင္မ်က္ဝါးထင္ထင္မ်က္ဝါးထင္ထင္မ်က္ဝါးထင္ထင္    ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။    

အခုလည္းၾကည့္အခုလည္းၾကည့္အခုလည္းၾကည့္အခုလည္းၾကည့္    ကုိေမာင္လုံးႀကီးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးႀကီးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးႀကီးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးႀကီးတစ္ေယာက္    မိုးႀကိဳးပစ္ရာမိုးႀကိဳးပစ္ရာမိုးႀကိဳးပစ္ရာမိုးႀကိဳးပစ္ရာ    ထန္းလက္ႏွင့္ကာထန္းလက္ႏွင့္ကာထန္းလက္ႏွင့္ကာထန္းလက္ႏွင့္ကာ    ဟူ၍ပဲေျပာရမည္လားဟူ၍ပဲေျပာရမည္လားဟူ၍ပဲေျပာရမည္လားဟူ၍ပဲေျပာရမည္လား... ... ... ... အေထာင္းအေထာင္းအေထာင္းအေထာင္း    

သက္သာေအာင္သက္သာေအာင္သက္သာေအာင္သက္သာေအာင္    အေလွ်ာက္ေကာင္းေနသည္လားအေလွ်ာက္ေကာင္းေနသည္လားအေလွ်ာက္ေကာင္းေနသည္လားအေလွ်ာက္ေကာင္းေနသည္လား............    သူ႔အျပစ္ကုိသူ႔အျပစ္ကုိသူ႔အျပစ္ကုိသူ႔အျပစ္ကုိ    ဖုံးကြယ္ခ်င္၍မ်ားဖုံးကြယ္ခ်င္၍မ်ားဖုံးကြယ္ခ်င္၍မ်ားဖုံးကြယ္ခ်င္၍မ်ား    ဆင္ျခင္ဆင္လက္ေတြဆင္ျခင္ဆင္လက္ေတြဆင္ျခင္ဆင္လက္ေတြဆင္ျခင္ဆင္လက္ေတြ    

မ်ဳိးစုံေပးေနသည္လားမ်ဳိးစုံေပးေနသည္လားမ်ဳိးစုံေပးေနသည္လားမ်ဳိးစုံေပးေနသည္လား... ... ... ... သူအိမ္ျပင္ထြက္၍သူအိမ္ျပင္ထြက္၍သူအိမ္ျပင္ထြက္၍သူအိမ္ျပင္ထြက္၍    ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္... ... ... ... အိမ္တြင္အိမ္တြင္အိမ္တြင္အိမ္တြင္    မေပ်ာ္႐ႊင္၍ျဖစ္ေၾကာင္းမေပ်ာ္႐ႊင္၍ျဖစ္ေၾကာင္းမေပ်ာ္႐ႊင္၍ျဖစ္ေၾကာင္းမေပ်ာ္႐ႊင္၍ျဖစ္ေၾကာင္း    ထပ္ခါတလဲလဲထပ္ခါတလဲလဲထပ္ခါတလဲလဲထပ္ခါတလဲလဲ    

ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးကုိဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးကုိဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးကုိဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးကုိ    အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္    ျပန္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။ျပန္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။ျပန္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။ျပန္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေတာ့    စိတ္မရွည္ေတာ့ၿပီ။စိတ္မရွည္ေတာ့ၿပီ။စိတ္မရွည္ေတာ့ၿပီ။စိတ္မရွည္ေတာ့ၿပီ။    ေကာင္းခန္းေလးကုိေကာင္းခန္းေလးကုိေကာင္းခန္းေလးကုိေကာင္းခန္းေလးကုိ    ခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလးခပ္ျမန္ျမန္ေလး    နားေထာင္ခ်င္လွၿပီနားေထာင္ခ်င္လွၿပီနားေထာင္ခ်င္လွၿပီနားေထာင္ခ်င္လွၿပီ    

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္    အစျပန္ေရာက္သြားေအာင္အစျပန္ေရာက္သြားေအာင္အစျပန္ေရာက္သြားေအာင္အစျပန္ေရာက္သြားေအာင္    အရစ္ရွည္ေနသည့္အရစ္ရွည္ေနသည့္အရစ္ရွည္ေနသည့္အရစ္ရွည္ေနသည့္    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိကုိကုိကုိ    လိုရင္းေရာက္ေအာင္လိုရင္းေရာက္ေအာင္လိုရင္းေရာက္ေအာင္လိုရင္းေရာက္ေအာင္    ေျပာဖို႔ေျပာဖို႔ေျပာဖို႔ေျပာဖို႔    

ေလာရပါေတာ့သည္။ေလာရပါေတာ့သည္။ေလာရပါေတာ့သည္။ေလာရပါေတာ့သည္။    

    ''''''''ဟုတ္ပါၿပီဟုတ္ပါၿပီဟုတ္ပါၿပီဟုတ္ပါၿပီ... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးရာကုိေမာင္လုံးရာကုိေမာင္လုံးရာကုိေမာင္လုံးရာ... ... ... ... ခင္ဗ်ားအိမ္မွာခင္ဗ်ားအိမ္မွာခင္ဗ်ားအိမ္မွာခင္ဗ်ားအိမ္မွာ    မေပ်ာ္တာမေပ်ာ္တာမေပ်ာ္တာမေပ်ာ္တာ    ဒီေလာက္ဆိုဒီေလာက္ဆိုဒီေလာက္ဆိုဒီေလာက္ဆို    ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေနပါၿပီကၽြန္ေတာ္နားလည္ေနပါၿပီကၽြန္ေတာ္နားလည္ေနပါၿပီကၽြန္ေတာ္နားလည္ေနပါၿပီ... ... ... ... 

ခင္ဗ်ားခုနတုန္းကခင္ဗ်ားခုနတုန္းကခင္ဗ်ားခုနတုန္းကခင္ဗ်ားခုနတုန္းက    ေျပာလက္စေျခဦးတည့္ရာေျပာလက္စေျခဦးတည့္ရာေျပာလက္စေျခဦးတည့္ရာေျပာလက္စေျခဦးတည့္ရာ    ေလွ်ာက္သြားေနရင္းနဲ႔ေလွ်ာက္သြားေနရင္းနဲ႔ေလွ်ာက္သြားေနရင္းနဲ႔ေလွ်ာက္သြားေနရင္းနဲ႔    ေတြ႔လုိက္ရတ့ဲေတြ႔လုိက္ရတ့ဲေတြ႔လုိက္ရတ့ဲေတြ႔လုိက္ရတ့ဲ    ဆန္းက်ယ္တ့ဲကံၾကမၼာကဆန္းက်ယ္တ့ဲကံၾကမၼာကဆန္းက်ယ္တ့ဲကံၾကမၼာကဆန္းက်ယ္တ့ဲကံၾကမၼာက    ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။    

ခင္ဗ်ားဘဝကုိခင္ဗ်ားဘဝကုိခင္ဗ်ားဘဝကုိခင္ဗ်ားဘဝကုိ    ေဇာေဇာေဇာေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေစတ့ဲက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေစတ့ဲက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေစတ့ဲက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေစတ့ဲ    အေျပာင္းအလဲဆုိတာကေရာအေျပာင္းအလဲဆုိတာကေရာအေျပာင္းအလဲဆုိတာကေရာအေျပာင္းအလဲဆုိတာကေရာ    ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။    အဲဒါေလးကုိအဲဒါေလးကုိအဲဒါေလးကုိအဲဒါေလးကုိ    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ေျပာျပစမ္းပါဦးေျပာျပစမ္းပါဦးေျပာျပစမ္းပါဦးေျပာျပစမ္းပါဦး''''''''    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲဆရာဟုတ္က့ဲဆရာဟုတ္က့ဲဆရာဟုတ္က့ဲဆရာ............    ေျပာပါ့မယ္ေျပာပါ့မယ္ေျပာပါ့မယ္ေျပာပါ့မယ္... ... ... ... ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    အဲဒီအေၾကာင္းအဲဒီအေၾကာင္းအဲဒီအေၾကာင္းအဲဒီအေၾကာင္း    ရင္ဖြင့္ခ်င္လြန္းလုိ႔ရင္ဖြင့္ခ်င္လြန္းလုိ႔ရင္ဖြင့္ခ်င္လြန္းလုိ႔ရင္ဖြင့္ခ်င္လြန္းလုိ႔    မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္    လာခ့ဲရတာပါ။လာခ့ဲရတာပါ။လာခ့ဲရတာပါ။လာခ့ဲရတာပါ။    

မေျပာမွာေတာ့မေျပာမွာေတာ့မေျပာမွာေတာ့မေျပာမွာေတာ့    လုံးဝမပူပါနဲ႔။လုံးဝမပူပါနဲ႔။လုံးဝမပူပါနဲ႔။လုံးဝမပူပါနဲ႔။    ဒီလိုပါဆရာဒီလိုပါဆရာဒီလိုပါဆရာဒီလိုပါဆရာ... ... ... ... ဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕မွာတို႔ၿမိဳ႕မွာတို႔ၿမိဳ႕မွာတို႔ၿမိဳ႕မွာ    ငယ္ငယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသားငယ္ငယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသားငယ္ငယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသားငယ္ငယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသား    ဘဝတုန္းကဘဝတုန္းကဘဝတုန္းကဘဝတုန္းက    

ကၽြန္ေတာ္အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းၿပီးကၽြန္ေတာ္အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းၿပီးကၽြန္ေတာ္အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းၿပီးကၽြန္ေတာ္အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းၿပီး    ခ်စ္ခ့ဲရတ့ဲခ်စ္ခ့ဲရတ့ဲခ်စ္ခ့ဲရတ့ဲခ်စ္ခ့ဲရတ့ဲ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦး    သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ေယာက္သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ေယာက္သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ေယာက္သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ေယာက္    ရိွခ့ဲဖူးတယ္။ရိွခ့ဲဖူးတယ္။ရိွခ့ဲဖူးတယ္။ရိွခ့ဲဖူးတယ္။    

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘဝမွာ    ပထမဆုံးရင္ခုန္လႈပ္ရွားခ့ဲရတ့ဲပထမဆုံးရင္ခုန္လႈပ္ရွားခ့ဲရတ့ဲပထမဆုံးရင္ခုန္လႈပ္ရွားခ့ဲရတ့ဲပထမဆုံးရင္ခုန္လႈပ္ရွားခ့ဲရတ့ဲ    အခ်စ္ဦးလို႔အခ်စ္ဦးလို႔အခ်စ္ဦးလို႔အခ်စ္ဦးလို႔    ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေျပာလို႔ရတာေပါ့... ... ... ... သူ႔အေၾကာင္းေလးသူ႔အေၾကာင္းေလးသူ႔အေၾကာင္းေလးသူ႔အေၾကာင္းေလး    စဥ္းစားလိုစဥ္းစားလိုစဥ္းစားလိုစဥ္းစားလိုက္႐ုံနဲ႔၊က္႐ုံနဲ႔၊က္႐ုံနဲ႔၊က္႐ုံနဲ႔၊    

သူ႔အသံေလးၾကားလုိက္႐ုံနဲ႔၊သူ႔အသံေလးၾကားလုိက္႐ုံနဲ႔၊သူ႔အသံေလးၾကားလုိက္႐ုံနဲ႔၊သူ႔အသံေလးၾကားလုိက္႐ုံနဲ႔၊    သူ႔မ်က္ႏွာေလးသူ႔မ်က္ႏွာေလးသူ႔မ်က္ႏွာေလးသူ႔မ်က္ႏွာေလး    ျမင္ရ႐ုံနဲ႔ျမင္ရ႐ုံနဲ႔ျမင္ရ႐ုံနဲ႔ျမင္ရ႐ုံနဲ႔    ရင္ေတြခုန္ရင္ေတြခုန္ရင္ေတြခုန္ရင္ေတြခုန္    ႏွလုံးေတြတုန္ရတ့ဲအထိႏွလုံးေတြတုန္ရတ့ဲအထိႏွလုံးေတြတုန္ရတ့ဲအထိႏွလုံးေတြတုန္ရတ့ဲအထိ    ခံစားခ်က္ေတြခံစားခ်က္ေတြခံစားခ်က္ေတြခံစားခ်က္ေတြ    ျပင္းထန္ခ့ဲတာ။ျပင္းထန္ခ့ဲတာ။ျပင္းထန္ခ့ဲတာ။ျပင္းထန္ခ့ဲတာ။    

ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    ငယ္ကလည္းငယ္ငယ္ကလည္းငယ္ငယ္ကလည္းငယ္ငယ္ကလည္းငယ္............    ေၾကာက္ကလည္းေၾကာက္ေၾကာက္ကလည္းေၾကာက္ေၾကာက္ကလည္းေၾကာက္ေၾကာက္ကလည္းေၾကာက္    သူ႔ကုိစာေပးဖို႔သူ႔ကုိစာေပးဖို႔သူ႔ကုိစာေပးဖို႔သူ႔ကုိစာေပးဖို႔    စဥ္းစားေပမယ့္စဥ္းစားေပမယ့္စဥ္းစားေပမယ့္စဥ္းစားေပမယ့္    

သူ႔အနားေရာက္တာနဲ႔သူ႔အနားေရာက္တာနဲ႔သူ႔အနားေရာက္တာနဲ႔သူ႔အနားေရာက္တာနဲ႔    ေၾကာက္ဒူးေတြတုန္ၿပီးေၾကာက္ဒူးေတြတုန္ၿပီးေၾကာက္ဒူးေတြတုန္ၿပီးေၾကာက္ဒူးေတြတုန္ၿပီး    လွလွလွလွည့္ျပန္ျပန္လာခ့ဲရတ့ဲအျဖစ္ေတြခ်ည္းည့္ျပန္ျပန္လာခ့ဲရတ့ဲအျဖစ္ေတြခ်ည္းည့္ျပန္ျပန္လာခ့ဲရတ့ဲအျဖစ္ေတြခ်ည္းည့္ျပန္ျပန္လာခ့ဲရတ့ဲအျဖစ္ေတြခ်ည္း    ႀကံဳခ့ဲရတယ္။ႀကံဳခ့ဲရတယ္။ႀကံဳခ့ဲရတယ္။ႀကံဳခ့ဲရတယ္။    တစ္ရက္ေတာ့တစ္ရက္ေတာ့တစ္ရက္ေတာ့တစ္ရက္ေတာ့    

ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    သူ႔ရဲ႕စာသင္ခုံေလးထဲသူ႔ရဲ႕စာသင္ခုံေလးထဲသူ႔ရဲ႕စာသင္ခုံေလးထဲသူ႔ရဲ႕စာသင္ခုံေလးထဲ    ေက်ာင္းကုိအေစာႀကီးသြားေက်ာင္းကုိအေစာႀကီးသြားေက်ာင္းကုိအေစာႀကီးသြားေက်ာင္းကုိအေစာႀကီးသြား... ... ... ... လူအလစ္မွာလူအလစ္မွာလူအလစ္မွာလူအလစ္မွာ    စာေလးတစ္ေစာင္ထည့္ၿပီးစာေလးတစ္ေစာင္ထည့္ၿပီးစာေလးတစ္ေစာင္ထည့္ၿပီးစာေလးတစ္ေစာင္ထည့္ၿပီး    

အရိပ္အျခည္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာအရိပ္အျခည္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာအရိပ္အျခည္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာအရိပ္အျခည္ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ... ... ... ... သူကစာေလးကုိေတြ႔သူကစာေလးကုိေတြ႔သူကစာေလးကုိေတြ႔သူကစာေလးကုိေတြ႔... ... ... ... ဖတ္ၿပီးဖတ္ၿပီးဖတ္ၿပီးဖတ္ၿပီး    ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆုံေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆုံေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆုံေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အၾကည့္ခ်င္းဆုံေတာ့    သူ႔မ်က္လုံးထဲမွာသူ႔မ်က္လုံးထဲမွာသူ႔မ်က္လုံးထဲမွာသူ႔မ်က္လုံးထဲမွာ    

ထူးျထူးျထူးျထူးျခားတ့ဲခားတ့ဲခားတ့ဲခားတ့ဲ    အရိပ္အေယာင္ေလးေတြေတြ႔လိုက္ရတယ္ဆရာ။အရိပ္အေယာင္ေလးေတြေတြ႔လိုက္ရတယ္ဆရာ။အရိပ္အေယာင္ေလးေတြေတြ႔လိုက္ရတယ္ဆရာ။အရိပ္အေယာင္ေလးေတြေတြ႔လိုက္ရတယ္ဆရာ။    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    အဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးကုိအဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးကုိအဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးကုိအဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးကုိ    ဒီတစ္သက္မေမ့ဘူး။ဒီတစ္သက္မေမ့ဘူး။ဒီတစ္သက္မေမ့ဘူး။ဒီတစ္သက္မေမ့ဘူး။    

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊    အသည္းႏွလုံးထဲမွာအသည္းႏွလုံးထဲမွာအသည္းႏွလုံးထဲမွာအသည္းႏွလုံးထဲမွာ    အဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးဟာအဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးဟာအဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးဟာအဲဒီမ်က္လုံးအၾကည့္ေလးဟာ    ပုံႏိွပ္ထားသလိုပဲပုံႏိွပ္ထားသလိုပဲပုံႏိွပ္ထားသလိုပဲပုံႏိွပ္ထားသလိုပဲ    စြဲစြဲလမ္းလမ္းစြဲစြဲလမ္းလမ္းစြဲစြဲလမ္းလမ္းစြဲစြဲလမ္းလမ္း    ျမင္ေယာင္ေနတ့ဲျမင္ေယာင္ေနတ့ဲျမင္ေယာင္ေနတ့ဲျမင္ေယာင္ေနတ့ဲ    
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အထိပါပဲ။အထိပါပဲ။အထိပါပဲ။အထိပါပဲ။    ကၽြန္ေတာ္သိပ္ကုိကၽြန္ေတာ္သိပ္ကုိကၽြန္ေတာ္သိပ္ကုိကၽြန္ေတာ္သိပ္ကုိ    ကံဆိုးတာပဲဆရာရယ္။ကံဆိုးတာပဲဆရာရယ္။ကံဆိုးတာပဲဆရာရယ္။ကံဆိုးတာပဲဆရာရယ္။    အဲဒီကိစၥေအဲဒီကိစၥေအဲဒီကိစၥေအဲဒီကိစၥေလးေတြျဖစ္ၿပီးလးေတြျဖစ္ၿပီးလးေတြျဖစ္ၿပီးလးေတြျဖစ္ၿပီး    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ေရွ႕ကုိဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေရွ႕ကုိဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေရွ႕ကုိဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေရွ႕ကုိဘာပဲျဖစ္ျဖစ္    သတိၱေမြးၿပီးသတိၱေမြးၿပီးသတိၱေမြးၿပီးသတိၱေမြးၿပီး    

တစ္လွမ္းဆက္တိုးေတာ့မယ္လို႔တစ္လွမ္းဆက္တိုးေတာ့မယ္လို႔တစ္လွမ္းဆက္တိုးေတာ့မယ္လို႔တစ္လွမ္းဆက္တိုးေတာ့မယ္လို႔    ဆုံးျဖတ္လုိက္တ့ဲအခါက်ေတာ့မွဆုံးျဖတ္လုိက္တ့ဲအခါက်ေတာ့မွဆုံးျဖတ္လုိက္တ့ဲအခါက်ေတာ့မွဆုံးျဖတ္လုိက္တ့ဲအခါက်ေတာ့မွ    အိုအိုအိုအို............    ေမ့လို႔ဆရာေမ့လို႔ဆရာေမ့လို႔ဆရာေမ့လို႔ဆရာ... ... ... ... သူ႔နာမည္ကသူ႔နာမည္ကသူ႔နာမည္ကသူ႔နာမည္က    ေဝေဝေဝေဝ    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    ေဝေဝေဝေဝ    တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္    

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေနကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေနကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေနကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကေန... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ကမာၻေလးထဲကေနကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ကမာၻေလးထဲကေနကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ကမာၻေလးထဲကေနကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ကမာၻေလးထဲကေန    ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ျခင္းမလွ    ေပ်ာက္ဆုံးသြားေတာ့တာပါပဲ။ေပ်ာက္ဆုံးသြားေတာ့တာပါပဲ။ေပ်ာက္ဆုံးသြားေတာ့တာပါပဲ။ေပ်ာက္ဆုံးသြားေတာ့တာပါပဲ။    

သူသူသူသူ႔မိဘေတြေျပာင္းေ႐ႊ႕တ့ဲေနာက္ကုိ႔မိဘေတြေျပာင္းေ႐ႊ႕တ့ဲေနာက္ကုိ႔မိဘေတြေျပာင္းေ႐ႊ႕တ့ဲေနာက္ကုိ႔မိဘေတြေျပာင္းေ႐ႊ႕တ့ဲေနာက္ကုိ    လိုက္သြားတယ္ဆိုတာလိုက္သြားတယ္ဆိုတာလိုက္သြားတယ္ဆိုတာလိုက္သြားတယ္ဆိုတာ    သိလိုက္ရတယ္။သိလိုက္ရတယ္။သိလိုက္ရတယ္။သိလိုက္ရတယ္။    ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔    ေရာက္မွန္းလည္းေရာက္မွန္းလည္းေရာက္မွန္းလည္းေရာက္မွန္းလည္း    

မသိေတာ့ဘူးေပါ့ဆရာ။မသိေတာ့ဘူးေပါ့ဆရာ။မသိေတာ့ဘူးေပါ့ဆရာ။မသိေတာ့ဘူးေပါ့ဆရာ။    

    ငယ္ငယ္လူပ်ဳိေပါက္ခါစအ႐ြယ္ငယ္ငယ္လူပ်ဳိေပါက္ခါစအ႐ြယ္ငယ္ငယ္လူပ်ဳိေပါက္ခါစအ႐ြယ္ငယ္ငယ္လူပ်ဳိေပါက္ခါစအ႐ြယ္    အသည္းႏွလုံးႏုႏုေလးမွာအသည္းႏွလုံးႏုႏုေလးမွာအသည္းႏွလုံးႏုႏုေလးမွာအသည္းႏွလုံးႏုႏုေလးမွာ    ခတ္ႏိွပ္ျခင္းခံလိုက္ရတ့ဲခတ္ႏိွပ္ျခင္းခံလိုက္ရတ့ဲခတ္ႏိွပ္ျခင္းခံလိုက္ရတ့ဲခတ္ႏိွပ္ျခင္းခံလိုက္ရတ့ဲ    အခ်စ္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ကအခ်စ္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ကအခ်စ္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ကအခ်စ္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္က    

ေသရာပါပဲဆရာေရေသရာပါပဲဆရာေရေသရာပါပဲဆရာေရေသရာပါပဲဆရာေရ... ... ... ... သူ႔ဆီကသူ႔ဆီကသူ႔ဆီကသူ႔ဆီက    မ်က္လုံးခ်င္းစကားေျပာခ့ဲတာေလးကုိမ်က္လုံးခ်င္းစကားေျပာခ့ဲတာေလးကုိမ်က္လုံးခ်င္းစကားေျပာခ့ဲတာေလးကုိမ်က္လုံးခ်င္းစကားေျပာခ့ဲတာေလးကုိပဲပဲပဲပဲ    တမ္းတမ္းတတနဲ႔တမ္းတမ္းတတနဲ႔တမ္းတမ္းတတနဲ႔တမ္းတမ္းတတနဲ႔    စြဲလမ္းခ့ဲရတာစြဲလမ္းခ့ဲရတာစြဲလမ္းခ့ဲရတာစြဲလမ္းခ့ဲရတာ    ႐ူးမတတ္ေတာင္႐ူးမတတ္ေတာင္႐ူးမတတ္ေတာင္႐ူးမတတ္ေတာင္    

ခံစားလိုက္ရတယ္ဆရာခံစားလိုက္ရတယ္ဆရာခံစားလိုက္ရတယ္ဆရာခံစားလိုက္ရတယ္ဆရာ... ... ... ... ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    သူနဲ႔မေတြ႔ေတာ့တာသူနဲ႔မေတြ႔ေတာ့တာသူနဲ႔မေတြ႔ေတာ့တာသူနဲ႔မေတြ႔ေတာ့တာ    ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ    ၾကာေညာင္းခ့ဲၿပီဆရာ။ၾကာေညာင္းခ့ဲၿပီဆရာ။ၾကာေညာင္းခ့ဲၿပီဆရာ။ၾကာေညာင္းခ့ဲၿပီဆရာ။    အ့ဲဒီညေနေစာင္းမွာေတာ့အ့ဲဒီညေနေစာင္းမွာေတာ့အ့ဲဒီညေနေစာင္းမွာေတာ့အ့ဲဒီညေနေစာင္းမွာေတာ့... ... ... ... 

ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    အလုပ္ကအျပန္အလုပ္ကအျပန္အလုပ္ကအျပန္အလုပ္ကအျပန္    အိမ္ကုိလည္းအိမ္ကုိလည္းအိမ္ကုိလည္းအိမ္ကုိလည္း    ျပန္ခ်င္စိတ္မရိွတာနဲ႔ျပန္ခ်င္စိတ္မရိွတာနဲ႔ျပန္ခ်င္စိတ္မရိွတာနဲ႔ျပန္ခ်င္စိတ္မရိွတာနဲ႔    စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔    ေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာ    ေလွ်ာက္သြားေနခ့ဲေလွ်ာက္သြားေနခ့ဲေလွ်ာက္သြားေနခ့ဲေလွ်ာက္သြားေနခ့ဲတယ္။တယ္။တယ္။တယ္။    

အလုပ္မသြားခင္အလုပ္မသြားခင္အလုပ္မသြားခင္အလုပ္မသြားခင္    မနက္ခင္းတုန္းကလည္းမနက္ခင္းတုန္းကလည္းမနက္ခင္းတုန္းကလည္းမနက္ခင္းတုန္းကလည္း    မိန္းမနဲ႔ကေတာက္ကဆတ္မိန္းမနဲ႔ကေတာက္ကဆတ္မိန္းမနဲ႔ကေတာက္ကဆတ္မိန္းမနဲ႔ကေတာက္ကဆတ္    ျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္။ျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္။ျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္။ျဖစ္ခဲ့ရေသးတယ္။    ဘာမဟုတ္တ့ဲဘာမဟုတ္တ့ဲဘာမဟုတ္တ့ဲဘာမဟုတ္တ့ဲ    

အေသးအဖြဲ႔ကိစၥေလးကုိအေသးအဖြဲ႔ကိစၥေလးကုိအေသးအဖြဲ႔ကိစၥေလးကုိအေသးအဖြဲ႔ကိစၥေလးကုိ    ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ဆူဆူပူပူေတြလုပ္တယ္။ဆူဆူပူပူေတြလုပ္တယ္။ဆူဆူပူပူေတြလုပ္တယ္။ဆူဆူပူပူေတြလုပ္တယ္။    အလုပ္ထဲကအလုပ္ထဲကအလုပ္ထဲကအလုပ္ထဲက    မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔လည္းမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔လည္းမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔လည္းမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔လည္း    

မဟုတ္လည္းမဟုတ္ဘဲမဟုတ္လည္းမဟုတ္ဘဲမဟုတ္လည္းမဟုတ္ဘဲမဟုတ္လည္းမဟုတ္ဘဲ    စြပ္စြပ္စြဲစြဲစြပ္စြပ္စြဲစြဲစြပ္စြပ္စြဲစြဲစြပ္စြပ္စြဲစြဲ    မသကၤာတ့ဲစကားေတြမသကၤာတ့ဲစကားေတြမသကၤာတ့ဲစကားေတြမသကၤာတ့ဲစကားေတြ    ေျပာတယ္။ေျပာတယ္။ေျပာတယ္။ေျပာတယ္။    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကလည္းကလည္းကလည္းကလည္း    အရင္ကေတာ့အရင္ကေတာ့အရင္ကေတာ့အရင္ကေတာ့    

သည္းညည္းခံပါတယ္။သည္းညည္းခံပါတယ္။သည္းညည္းခံပါတယ္။သည္းညည္းခံပါတယ္။    ေနာက္ပုိင္းၾကာလာေတာ့ေနာက္ပုိင္းၾကာလာေတာ့ေနာက္ပုိင္းၾကာလာေတာ့ေနာက္ပုိင္းၾကာလာေတာ့    သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။    နားလည္းၿငီးနားလည္းၿငီးနားလည္းၿငီးနားလည္းၿငီး    စိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္း    ညစ္နဲ႔မုိ႔ညစ္နဲ႔မုိ႔ညစ္နဲ႔မုိ႔ညစ္နဲ႔မုိ႔    သူ႔ကုိမေအာ္စဖူးသူ႔ကုိမေအာ္စဖူးသူ႔ကုိမေအာ္စဖူးသူ႔ကုိမေအာ္စဖူး    

ျပန္ေအာ္ပစ္လိုက္တယ္။ျပန္ေအာ္ပစ္လိုက္တယ္။ျပန္ေအာ္ပစ္လိုက္တယ္။ျပန္ေအာ္ပစ္လိုက္တယ္။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    အလုပ္သြားခါနီးအလုပ္သြားခါနီးအလုပ္သြားခါနီးအလုပ္သြားခါနီး    တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ား၊တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ား၊တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ား၊တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ား၊    ရန္ျဖစ္ခ့ဲတာဆိုေတာ့ရန္ျဖစ္ခ့ဲတာဆိုေတာ့ရန္ျဖစ္ခ့ဲတာဆိုေတာ့ရန္ျဖစ္ခ့ဲတာဆိုေတာ့    

ညေနခင္းအလုပ္ကအျပန္မွာညေနခင္းအလုပ္ကအျပန္မွာညေနခင္းအလုပ္ကအျပန္မွာညေနခင္းအလုပ္ကအျပန္မွာ    အိမ္ကုိျပန္ခ်င္စိတ္ကအိမ္ကုိျပန္ခ်င္စိတ္ကအိမ္ကုိျပန္ခ်င္စိတ္ကအိမ္ကုိျပန္ခ်င္စိတ္ကလည္းမရိွလည္းမရိွလည္းမရိွလည္းမရိွ... ... ... ... စိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္းစိတ္ကလည္း    ေထြေထြနဲ႔ေထြေထြနဲ႔ေထြေထြနဲ႔ေထြေထြနဲ႔    တစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္း    

ေလွ်ာက္လိမ့္ရင္းေလွ်ာက္လိမ့္ရင္းေလွ်ာက္လိမ့္ရင္းေလွ်ာက္လိမ့္ရင္း... ... ... ... ပန္းၿခံဘက္ကုိပန္းၿခံဘက္ကုိပန္းၿခံဘက္ကုိပန္းၿခံဘက္ကုိ    ေရာက္သြားေတာ့တယ္။ေရာက္သြားေတာ့တယ္။ေရာက္သြားေတာ့တယ္။ေရာက္သြားေတာ့တယ္။    ပန္းၿခံထဲေလွ်ာက္သြားရင္းပန္းၿခံထဲေလွ်ာက္သြားရင္းပန္းၿခံထဲေလွ်ာက္သြားရင္းပန္းၿခံထဲေလွ်ာက္သြားရင္း    ပန္းၿခံရဲ႕ဟိုးေထာင့္ပန္းၿခံရဲ႕ဟိုးေထာင့္ပန္းၿခံရဲ႕ဟိုးေထာင့္ပန္းၿခံရဲ႕ဟိုးေထာင့္    

ျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္းကျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္းကျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္းကျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္းက    ခုံတန္းလ်ားေလးမွာခုံတန္းလ်ားေလးမွာခုံတန္းလ်ားေလးမွာခုံတန္းလ်ားေလးမွာ    တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတ့ဲတစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတ့ဲတစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတ့ဲတစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတ့ဲ    အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ    ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ေတြ႔လိုက္ရတယ္။    

ထူးဆန္းတယ္ဆရာေရထူးဆန္းတယ္ဆရာေရထူးဆန္းတယ္ဆရာေရထူးဆန္းတယ္ဆရာေရ။။။။    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    ထူးဆန္းေပတာပဲ။ထူးဆန္းေပတာပဲ။ထူးဆန္းေပတာပဲ။ထူးဆန္းေပတာပဲ။    အဲဒီအမ်ဳိးသမီးကုိအဲဒီအမ်ဳိးသမီးကုိအဲဒီအမ်ဳိးသမီးကုိအဲဒီအမ်ဳိးသမီးကုိ    ေနာက္ဘက္ကေနာက္ဘက္ကေနာက္ဘက္ကေနာက္ဘက္က    ခပ္လွမ္းလွမ္းကခပ္လွမ္းလွမ္းကခပ္လွမ္းလွမ္းကခပ္လွမ္းလွမ္းက    ေတြ႔လုိက္ရတာေတြ႔လုိက္ရတာေတြ႔လုိက္ရတာေတြ႔လုိက္ရတာ    

သူ႔ရဲ႕ေဘးတိုက္သူ႔ရဲ႕ေဘးတိုက္သူ႔ရဲ႕ေဘးတိုက္သူ႔ရဲ႕ေဘးတိုက္    မ်က္ႏွာေလးကုိလည္းမ်က္ႏွာေလးကုိလည္းမ်က္ႏွာေလးကုိလည္းမ်က္ႏွာေလးကုိလည္း    ေတြ႔ရေရာေတြ႔ရေရာေတြ႔ရေရာေတြ႔ရေရာ    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြ    တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာေတာ့တာပါပဲ။တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာေတာ့တာပါပဲ။တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာေတာ့တာပါပဲ။တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာေတာ့တာပါပဲ။    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    အဲသလိုအဲသလိုအဲသလိုအဲသလို    

ရင္မခုန္တာရင္မခုန္တာရင္မခုန္တာရင္မခုန္တာ    ဘယ္ေလာက္ၾကာဘယ္ေလာက္ၾကာဘယ္ေလာက္ၾကာဘယ္ေလာက္ၾကာခ့ဲၿပီလဲခ့ဲၿပီလဲခ့ဲၿပီလဲခ့ဲၿပီလဲ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္    အခုအခုအခုအခု    ဇနီးသည္ေဆြေဆြကုိဇနီးသည္ေဆြေဆြကုိဇနီးသည္ေဆြေဆြကုိဇနီးသည္ေဆြေဆြကုိ    ခ်စ္သာခ်စ္ခ့ဲတာခ်စ္သာခ်စ္ခ့ဲတာခ်စ္သာခ်စ္ခ့ဲတာခ်စ္သာခ်စ္ခ့ဲတာ    အ့ဲသလိုမ်ဳိးအ့ဲသလိုမ်ဳိးအ့ဲသလိုမ်ဳိးအ့ဲသလိုမ်ဳိး    

ရင္မခုန္ခ့ဲပါဘူး။ရင္မခုန္ခ့ဲပါဘူး။ရင္မခုန္ခ့ဲပါဘူး။ရင္မခုန္ခ့ဲပါဘူး။    

    အဲသလိုအဲသလိုအဲသလိုအဲသလို    ရင္ေတြခုန္လြန္းလုိ႔ရင္ေတြခုန္လြန္းလုိ႔ရင္ေတြခုန္လြန္းလုိ႔ရင္ေတြခုန္လြန္းလုိ႔    အ့ံအားသင့္ေနခ်ိန္မွာပဲအ့ံအားသင့္ေနခ်ိန္မွာပဲအ့ံအားသင့္ေနခ်ိန္မွာပဲအ့ံအားသင့္ေနခ်ိန္မွာပဲ    အဲဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာေလးကအဲဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာေလးကအဲဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာေလးကအဲဒီအမ်ဳိးသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာေလးက    ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကုိကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကုိကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကုိကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကုိ    

လွည့္လာခ့ဲတယ္။လွည့္လာခ့ဲတယ္။လွည့္လာခ့ဲတယ္။လွည့္လာခ့ဲတယ္။    အဲဒီမွာအဲဒီမွာအဲဒီမွာအဲဒီမွာ    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သား    အၾကည့္ခ်င္းဆုံသြားခ့ဲတာေပါ့။အၾကည့္ခ်င္းဆုံသြားခ့ဲတာေပါ့။အၾကည့္ခ်င္းဆုံသြားခ့ဲတာေပါ့။အၾကည့္ခ်င္းဆုံသြားခ့ဲတာေပါ့။    အဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာအဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာအဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာအဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာ    

တဒဂၤေလးဆိုေပမယ့္တဒဂၤေလးဆိုေပမယ့္တဒဂၤေလးဆိုေပမယ့္တဒဂၤေလးဆိုေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ    ဘယ္ေတာ့မွကိုဘယ္ေတာ့မွကိုဘယ္ေတာ့မွကိုဘယ္ေတာ့မွကို    ေမ့ေပ်ာက္လို႔ရေတာ့မွာေမ့ေပ်ာက္လို႔ရေတာ့မွာေမ့ေပ်ာက္လို႔ရေတာ့မွာေမ့ေပ်ာက္လို႔ရေတာ့မွာ    မဟုတ္ဘူးဆရာ။မဟုတ္ဘူးဆရာ။မဟုတ္ဘူးဆရာ။မဟုတ္ဘူးဆရာ။    

    သူကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္းသူကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္းသူကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္းသူကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း    ေတြ႔ေရာေတြ႔ေရာေတြ႔ေရာေတြ႔ေရာ    မ်က္လုံးေလးေတြမ်က္လုံးေလးေတြမ်က္လုံးေလးေတြမ်က္လုံးေလးေတြ    ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ေတြ႔လိုက္ေတြ႔လိုက္ေတြ႔လိုက္ေတြ႔လိုက္    မ်က္လုံးေလးေတြမ်က္လုံးေလးေတြမ်က္လုံးေလးေတြမ်က္လုံးေလးေတြ    

ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။ဝိုင္းစက္သြားသလိုပဲ။    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႔လိုက္ရလု႔ိမေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႔လိုက္ရလု႔ိမေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႔လိုက္ရလု႔ိမေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႔လိုက္ရလု႔ိ    တအ့ံတၾသျဖစ္သြားတ့ဲပုံ၊တအ့ံတၾသျဖစ္သြားတ့ဲပုံ၊တအ့ံတၾသျဖစ္သြားတ့ဲပုံ၊တအ့ံတၾသျဖစ္သြားတ့ဲပုံ၊    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ခ်က္ခ်ခ်က္ခ်ခ်က္ခ်ခ်က္ခ်င္းပဲင္းပဲင္းပဲင္းပဲ    ဝမ္းသာအားရနဲ႔ဝမ္းသာအားရနဲ႔ဝမ္းသာအားရနဲ႔ဝမ္းသာအားရနဲ႔    

လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီးလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီးလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီးလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီး    ၿပံဳးေပ်ာ္ဝင္းပသြားတ့ဲၿပံဳးေပ်ာ္ဝင္းပသြားတ့ဲၿပံဳးေပ်ာ္ဝင္းပသြားတ့ဲၿပံဳးေပ်ာ္ဝင္းပသြားတ့ဲ    သူမ်က္ႏွာေလးကသူမ်က္ႏွာေလးကသူမ်က္ႏွာေလးကသူမ်က္ႏွာေလးက    ခ်စ္စရာေကာင္းလုိက္တာခ်စ္စရာေကာင္းလုိက္တာခ်စ္စရာေကာင္းလုိက္တာခ်စ္စရာေကာင္းလုိက္တာ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္    

ခုနကခုနကခုနကခုနက    ရင္ေတြဒီေလာက္ခုန္သြားတယ္ဆိုတာရင္ေတြဒီေလာက္ခုန္သြားတယ္ဆိုတာရင္ေတြဒီေလာက္ခုန္သြားတယ္ဆိုတာရင္ေတြဒီေလာက္ခုန္သြားတယ္ဆိုတာ    တအ့ံတၾသႀကီးကုိတအ့ံတၾသႀကီးကုိတအ့ံတၾသႀကီးကုိတအ့ံတၾသႀကီးကုိ    သိလိုက္ရတယ္။သိလိုက္ရတယ္။သိလိုက္ရတယ္။သိလိုက္ရတယ္။    ႏွလုံးသားကသိတာကုိးႏွလုံးသားကသိတာကုိးႏွလုံးသားကသိတာကုိးႏွလုံးသားကသိတာကုိး... ... ... ... ဆရာရဲ႕။ဆရာရဲ႕။ဆရာရဲ႕။ဆရာရဲ႕။    

အ့ဲဒီမွာပဲအ့ဲဒီမွာပဲအ့ဲဒီမွာပဲအ့ဲဒီမွာပဲ    ေဝေဝေဝေဝ    နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္    ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမ်ားစြာမ်ားစြာမ်ားစြာ    ကြဲကြာလာခ့ဲၿပီးေတာ့မွကြဲကြာလာခ့ဲၿပီးေတာ့မွကြဲကြာလာခ့ဲၿပီးေတာ့မွကြဲကြာလာခ့ဲၿပီးေတာ့မွ    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္ဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။ျပန္ဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။ျပန္ဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။ျပန္ဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။    အ့ဲဒီညေနကအ့ဲဒီညေနကအ့ဲဒီညေနကအ့ဲဒီညေနက    

စကားလက္ဆုံစကားလက္ဆုံစကားလက္ဆုံစကားလက္ဆုံ    ေျပာလို႔မကုန္ေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာေျပာလို႔မကုန္ေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာေျပာလို႔မကုန္ေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာေျပာလို႔မကုန္ေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာ... ... ... ... သူ႔ဘဝသူ႔ဘဝသူ႔ဘဝသူ႔ဘဝ    ကုိယ့္ဘဝကုိယ့္ဘဝကုိယ့္ဘဝကုိယ့္ဘဝ    အျပန္အလွန္ေတြအျပန္အလွန္ေတြအျပန္အလွန္ေတြအျပန္အလွန္ေတြ    ေမးၾက၊ေမးၾက၊ေမးၾက၊ေမးၾက၊    ေျပာၾက၊ေျပာၾက၊ေျပာၾက၊ေျပာၾက၊    

စကားေတြလုၿပီးစကားေတြလုၿပီးစကားေတြလုၿပီးစကားေတြလုၿပီး    ေျပာလိုက္ၾကနဲ႔၊ေျပာလိုက္ၾကနဲ႔၊ေျပာလိုက္ၾကနဲ႔၊ေျပာလိုက္ၾကနဲ႔၊    ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာရယ္ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာရယ္ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာရယ္ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာရယ္... ... ... ... သူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိသူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိသူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိသူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိ    ေငးၾကည့္၊ေငးၾကည့္၊ေငးၾကည့္၊ေငးၾကည့္၊    သူ႔စကားေလးၾကားသူ႔စကားေလးၾကားသူ႔စကားေလးၾကားသူ႔စကားေလးၾကားလုိက္တာလုိက္တာလုိက္တာလုိက္တာ    

ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္    ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္ၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္ၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္ၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပန္ၿပီး    ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိသြားသလိုပဲ။ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိသြားသလိုပဲ။ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိသြားသလိုပဲ။ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိသြားသလိုပဲ။    ရင္ခုန္လႈပ္ရွားၿပီးရင္ခုန္လႈပ္ရွားၿပီးရင္ခုန္လႈပ္ရွားၿပီးရင္ခုန္လႈပ္ရွားၿပီး    လူပ်ဳိေပါက္ကေလးလိုလူပ်ဳိေပါက္ကေလးလိုလူပ်ဳိေပါက္ကေလးလိုလူပ်ဳိေပါက္ကေလးလို    

ျပန္ၿပီးခံစားေနရတယ္ျပန္ၿပီးခံစားေနရတယ္ျပန္ၿပီးခံစားေနရတယ္ျပန္ၿပီးခံစားေနရတယ္    ၾကည့္စမ္းပါဆရာၾကည့္စမ္းပါဆရာၾကည့္စမ္းပါဆရာၾကည့္စမ္းပါဆရာ... ... ... ... ငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းက    သူ႔ဆီကသူ႔ဆီကသူ႔ဆီကသူ႔ဆီက    တုံ႔ျပန္စကားတုံ႔ျပန္စကားတုံ႔ျပန္စကားတုံ႔ျပန္စကား    ျပန္ၾကားရလုဆဲဆဲျပန္ၾကားရလုဆဲဆဲျပန္ၾကားရလုဆဲဆဲျပန္ၾကားရလုဆဲဆဲ    အခ်ိန္ေလးက်မွကပ္ၿပီးအခ်ိန္ေလးက်မွကပ္ၿပီးအခ်ိန္ေလးက်မွကပ္ၿပီးအခ်ိန္ေလးက်မွကပ္ၿပီး    
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔    ကြဲကြာသြားခ့ဲၾကတာ။ကြဲကြာသြားခ့ဲၾကတာ။ကြဲကြာသြားခ့ဲၾကတာ။ကြဲကြာသြားခ့ဲၾကတာ။    ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    မခ်င့္မရဲမခ်င့္မရဲမခ်င့္မရဲမခ်င့္မရဲ    ျဖစ္ခ်င္စရာေကာင္းလဲဆရာ။ျဖစ္ခ်င္စရာေကာင္းလဲဆရာ။ျဖစ္ခ်င္စရာေကာင္းလဲဆရာ။ျဖစ္ခ်င္စရာေကာင္းလဲဆရာ။    ဘဝရဲ႕ကံဇာတ္ဆရာကဘဝရဲ႕ကံဇာတ္ဆရာကဘဝရဲ႕ကံဇာတ္ဆရာကဘဝရဲ႕ကံဇာတ္ဆရာက    

ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိ    ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ    ကြဲကြာေစခ့ဲၿပီးကြဲကြာေစခ့ဲၿပီးကြဲကြာေစခ့ဲၿပီးကြဲကြာေစခ့ဲၿပီး    အခုက်ေတာ့မွအခုက်ေတာ့မွအခုက်ေတာ့မွအခုက်ေတာ့မွ    မထင္မွတ္တ့ဲအခ်ိန္၊မထင္မွတ္တ့ဲအခ်ိန္၊မထင္မွတ္တ့ဲအခ်ိန္၊မထင္မွတ္တ့ဲအခ်ိန္၊    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာ    မရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့မွမရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့မွမရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့မွမရိွေတာ့တ့ဲအခ်ိန္က်ေတာ့မွ    ေနာက္အက်ႀကီးက်ၿပီးေနာက္အက်ႀကီးက်ၿပီးေနာက္အက်ႀကီးက်ၿပီးေနာက္အက်ႀကီးက်ၿပီး    ျပန္လည္ဆုံစည္းခြင့္ကုိျပန္လည္ဆုံစည္းခြင့္ကုိျပန္လည္ဆုံစည္းခြင့္ကုိျပန္လည္ဆုံစည္းခြင့္ကုိ    ေပးခ့ဲတယ္။ေပးခ့ဲတယ္။ေပးခ့ဲတယ္။ေပးခ့ဲတယ္။    

ဝမ္းနည္းရမွာလား၊ဝမ္းနည္းရမွာလား၊ဝမ္းနည္းရမွာလား၊ဝမ္းနည္းရမွာလား၊    ဝမ္းသာရမွာလား၊ဝမ္းသာရမွာလား၊ဝမ္းသာရမွာလား၊ဝမ္းသာရမွာလား၊    ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    ကြဲကြဲျပားျပားကြဲကြဲျပားျပားကြဲကြဲျပားျပားကြဲကြဲျပားျပား    မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္    ေဝခြဲမရေဝခြဲမရေဝခြဲမရေဝခြဲမရ    

ရင္ခုန္ေနတာပဲသိေတာ့တယ္ရင္ခုန္ေနတာပဲသိေတာ့တယ္ရင္ခုန္ေနတာပဲသိေတာ့တယ္ရင္ခုန္ေနတာပဲသိေတာ့တယ္    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    သူနဲ႔စကားေတြသူနဲ႔စကားေတြသူနဲ႔စကားေတြသူနဲ႔စကားေတြ    တဝႀကီးေျပာရတ့ဲအခါက်ေတာ့မွတဝႀကီးေျပာရတ့ဲအခါက်ေတာ့မွတဝႀကီးေျပာရတ့ဲအခါက်ေတာ့မွတဝႀကီးေျပာရတ့ဲအခါက်ေတာ့မွ    ကံဆိုးရွာတ့ဲကံဆိုးရွာတ့ဲကံဆိုးရွာတ့ဲကံဆိုးရွာတ့ဲ    သူ႔ဘဝကိုလည္းသူ႔ဘဝကိုလည္းသူ႔ဘဝကိုလည္းသူ႔ဘဝကိုလည္း    

သနားက႐ုဏာသက္စရာသနားက႐ုဏာသက္စရာသနားက႐ုဏာသက္စရာသနားက႐ုဏာသက္စရာ    ျမင္ရၾကားရေတာ့တယ္ျမင္ရၾကားရေတာ့တယ္ျမင္ရၾကားရေတာ့တယ္ျမင္ရၾကားရေတာ့တယ္    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    သူကသူကသူကသူက    သူ႔မိဘေတြနဲ႔အတူသူ႔မိဘေတြနဲ႔အတူသူ႔မိဘေတြနဲ႔အတူသူ႔မိဘေတြနဲ႔အတူ    နနနနယ္တစ္နယ္ကုိယ္တစ္နယ္ကုိယ္တစ္နယ္ကုိယ္တစ္နယ္ကုိ    ေျပာင္းသြားခ့ဲတယ္။ေျပာင္းသြားခ့ဲတယ္။ေျပာင္းသြားခ့ဲတယ္။ေျပာင္းသြားခ့ဲတယ္။    

အဲဒီနယ္မွာပဲအဲဒီနယ္မွာပဲအဲဒီနယ္မွာပဲအဲဒီနယ္မွာပဲ    ေက်ာင္းၿပီးခ့ဲတယ္။ေက်ာင္းၿပီးခ့ဲတယ္။ေက်ာင္းၿပီးခ့ဲတယ္။ေက်ာင္းၿပီးခ့ဲတယ္။    ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ    မိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြက    သူတုိ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သားသူတုိ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သားသူတုိ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သားသူတုိ႔မိတ္ေဆြရဲ႕သား    သေဘၤာသားတစ္ေယာက္နဲ႔သေဘၤာသားတစ္ေယာက္နဲ႔သေဘၤာသားတစ္ေယာက္နဲ႔သေဘၤာသားတစ္ေယာက္နဲ႔    

အတင္းလက္ထပ္ေပးစားခ့ဲတယ္။အတင္းလက္ထပ္ေပးစားခ့ဲတယ္။အတင္းလက္ထပ္ေပးစားခ့ဲတယ္။အတင္းလက္ထပ္ေပးစားခ့ဲတယ္။    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    လက္ထပ္ေပးၿပီးလက္ထပ္ေပးၿပီးလက္ထပ္ေပးၿပီးလက္ထပ္ေပးၿပီး    သိပ္မၾကာခင္မွာပဲသိပ္မၾကာခင္မွာပဲသိပ္မၾကာခင္မွာပဲသိပ္မၾကာခင္မွာပဲ    ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖစ္လို႔ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖစ္လို႔ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖစ္လို႔ကားအက္ဆီးဒင့္ျဖစ္လို႔    သူ႔အေဖေရာ၊သူ႔အေဖေရာ၊သူ႔အေဖေရာ၊သူ႔အေဖေရာ၊    

သူ႔အေမေရာ၊သူ႔အေမေရာ၊သူ႔အေမေရာ၊သူ႔အေမေရာ၊    တစ္ဦးတည္းေသာတစ္ဦးတည္းေသာတစ္ဦးတည္းေသာတစ္ဦးတည္းေသာ    ေမာင္ကေလးေရာေမာင္ကေလးေရာေမာင္ကေလးေရာေမာင္ကေလးေရာ    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ဆုံးပါးသြားခ့ဲတယ္။ဆုံးပါးသြားခ့ဲတယ္။ဆုံးပါးသြားခ့ဲတယ္။ဆုံးပါးသြားခ့ဲတယ္။    သူလည္းသူလည္းသူလည္းသူလည္း    သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး    

တစ္ေယာက္ရတယ္။တစ္ေယာက္ရတယ္။တစ္ေယာက္ရတယ္။တစ္ေယာက္ရတယ္။    ကံဆုိးမသြားေလရာကံဆုိးမသြားေလရာကံဆုိးမသြားေလရာကံဆုိးမသြားေလရာ    မိုးလိုက္လုိ႔႐ြာဆိုသလိုပဲမိုးလိုက္လုိ႔႐ြာဆိုသလိုပဲမိုးလိုက္လုိ႔႐ြာဆိုသလိုပဲမိုးလိုက္လုိ႔႐ြာဆိုသလိုပဲ... ... ... ... သူ႔ေယာက္်ားသေဘၤာသားကလည္းသူ႔ေယာက္်ားသေဘၤာသားကလည္းသူ႔ေယာက္်ားသေဘၤာသားကလည္းသူ႔ေယာက္်ားသေဘၤာသားကလည္း    ႏိုင္ငံျခားကႏိုင္ငံျခားကႏိုင္ငံျခားကႏိုင္ငံျခားက    

ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာ    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီးထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီးထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီးထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီး    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ႐ုတ္တရက္ဆုံးပါးသြားခ့ဲျပန္တယ္ဆရာ။႐ုတ္တရက္ဆုံးပါးသြားခ့ဲျပန္တယ္ဆရာ။႐ုတ္တရက္ဆုံးပါးသြားခ့ဲျပန္တယ္ဆရာ။႐ုတ္တရက္ဆုံးပါးသြားခ့ဲျပန္တယ္ဆရာ။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    အခုအခုအခုအခု    

ငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္က    မိဘေတြနဲ႔မိဘေတြနဲ႔မိဘေတြနဲ႔မိဘေတြနဲ႔    ေနခ့ဲတ့ဲေနခ့ဲတ့ဲေနခ့ဲတ့ဲေနခ့ဲတ့ဲ    ၿမိဳ႕ကေလးကုိၿမိဳ႕ကေလးကုိၿမိဳ႕ကေလးကုိၿမိဳ႕ကေလးကုိ    ျပန္ေရာက္လာၿပီးျပန္ေရာက္လာၿပီးျပန္ေရာက္လာၿပီးျပန္ေရာက္လာၿပီး    အိမ္ဆိုင္ကေလးဖြင့္ၿပီးအိမ္ဆိုင္ကေလးဖြင့္ၿပီးအိမ္ဆိုင္ကေလးဖြင့္ၿပီးအိမ္ဆိုင္ကေလးဖြင့္ၿပီး    သားအမိႏွစ္ေယာက္သားအမိႏွစ္ေယာက္သားအမိႏွစ္ေယာက္သားအမိႏွစ္ေယာက္    အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔    

ေျပာင္းလာခ့ဲတာတ့ဲေျပာင္းလာခ့ဲတာတ့ဲေျပာင္းလာခ့ဲတာတ့ဲေျပာင္းလာခ့ဲတာတ့ဲ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    အခုပ်င္းပ်င္းရိွတာနဲ႔အခုပ်င္းပ်င္းရိွတာနဲ႔အခုပ်င္းပ်င္းရိွတာနဲ႔အခုပ်င္းပ်င္းရိွတာနဲ႔    ငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းက    သူငယ္ခ်င္းေတြသူငယ္ခ်င္းေတြသူငယ္ခ်င္းေတြသူငယ္ခ်င္းေတြ    ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ခ့ဲဖူးတ့ဲေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ခ့ဲဖူးတ့ဲေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ခ့ဲဖူးတ့ဲေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ခ့ဲဖူးတ့ဲ    ဒီပန္းၿခံေလးထဲကုိဒီပန္းၿခံေလးထဲကုိဒီပန္းၿခံေလးထဲကုိဒီပန္းၿခံေလးထဲကုိ    

လာထိုင္ၿပီးလာထိုင္ၿပီးလာထိုင္ၿပီးလာထိုင္ၿပီး    ငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္က    သူငယ္ခ်င္းေတြအေသူငယ္ခ်င္းေတြအေသူငယ္ခ်င္းေတြအေသူငယ္ခ်င္းေတြအေၾကာင္းၾကာင္းၾကာင္းၾကာင္း    စဥ္းစားရင္းစဥ္းစားရင္းစဥ္းစားရင္းစဥ္းစားရင္း    ကၽြန္ေတာ့္ကုိသတိရေနတာတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ကုိသတိရေနတာတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ကုိသတိရေနတာတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ကုိသတိရေနတာတ့ဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    အ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလို    

သတိရေနတုန္းမွာပဲသတိရေနတုန္းမွာပဲသတိရေနတုန္းမွာပဲသတိရေနတုန္းမွာပဲ    တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တုိက္ဆိုင္ဆိုင္    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္    ျပန္ၿပီးဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။ျပန္ၿပီးဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။ျပန္ၿပီးဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။ျပန္ၿပီးဆုံစည္းခ့ဲၾကတယ္။    ကုိင္းဆရာေရကုိင္းဆရာေရကုိင္းဆရာေရကုိင္းဆရာေရ... ... ... ... 

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္    အရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းက    ျပတ္သြားခ့ဲဖူးတ့ဲျပတ္သြားခ့ဲဖူးတ့ဲျပတ္သြားခ့ဲဖူးတ့ဲျပတ္သြားခ့ဲဖူးတ့ဲ    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္ျပန္ျပန္ျပန္ၿငိခ့ဲတယ္ဆိုပါေတာ့ၿငိခ့ဲတယ္ဆိုပါေတာ့ၿငိခ့ဲတယ္ဆိုပါေတာ့ၿငိခ့ဲတယ္ဆိုပါေတာ့    

အဲဒါပထမဆုံးျပန္ေတြ႔တ့ဲေန႔အဲဒါပထမဆုံးျပန္ေတြ႔တ့ဲေန႔အဲဒါပထမဆုံးျပန္ေတြ႔တ့ဲေန႔အဲဒါပထမဆုံးျပန္ေတြ႔တ့ဲေန႔............''''''''    

    ထိုစဥ္မွာပဲထိုစဥ္မွာပဲထိုစဥ္မွာပဲထိုစဥ္မွာပဲ    အခန္းတံခါးေခါက္သံအခန္းတံခါးေခါက္သံအခန္းတံခါးေခါက္သံအခန္းတံခါးေခါက္သံ    တေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္အတူတေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္အတူတေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္အတူတေဒါက္ေဒါက္ႏွင့္အတူ    သူနာျပဳအကူမေလးသူနာျပဳအကူမေလးသူနာျပဳအကူမေလးသူနာျပဳအကူမေလး    ထက္ထက္တစ္ေယာက္ထက္ထက္တစ္ေယာက္ထက္ထက္တစ္ေယာက္ထက္ထက္တစ္ေယာက္    

ေကာ္ဖီခြက္ေလးကုိင္၍ေကာ္ဖီခြက္ေလးကုိင္၍ေကာ္ဖီခြက္ေလးကုိင္၍ေကာ္ဖီခြက္ေလးကုိင္၍    အခန္းထဲသုိ႔ျပန္ဝင္လာေခ်၏။အခန္းထဲသုိ႔ျပန္ဝင္လာေခ်၏။အခန္းထဲသုိ႔ျပန္ဝင္လာေခ်၏။အခန္းထဲသုိ႔ျပန္ဝင္လာေခ်၏။    ေရာေရာေရာေရာ... ... ... ... အေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္း    ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ျပန္ၿပီေကာဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ျပန္ၿပီေကာဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ျပန္ၿပီေကာဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ျပန္ၿပီေကာ    

ဇာတ္လမ္းေလးကဇာတ္လမ္းေလးကဇာတ္လမ္းေလးကဇာတ္လမ္းေလးက    အခုမွအခုမွအခုမွအခုမွ    အစပ်ဳိး႐ုံေအစပ်ဳိး႐ုံေအစပ်ဳိး႐ုံေအစပ်ဳိး႐ုံေလးမွာလးမွာလးမွာလးမွာ    ဆတ္တင့ံင့ံႏွင့္ဆတ္တင့ံင့ံႏွင့္ဆတ္တင့ံင့ံႏွင့္ဆတ္တင့ံင့ံႏွင့္    ရပ္သြားရေလၿပီတည္း။ရပ္သြားရေလၿပီတည္း။ရပ္သြားရေလၿပီတည္း။ရပ္သြားရေလၿပီတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၃၃၃၃၃၃၃၃))))))))        

ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္        

        

        

        

        ''''''''ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ဒီလိုလုပ္ၾကစို႔လားဒီလိုလုပ္ၾကစို႔လားဒီလိုလုပ္ၾကစို႔လားဒီလိုလုပ္ၾကစို႔လား    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး... ... ... ... ကိုေမာင္လုံးနဲ႔ဆရာကကိုေမာင္လုံးနဲ႔ဆရာကကိုေမာင္လုံးနဲ႔ဆရာကကိုေမာင္လုံးနဲ႔ဆရာက    စကားေတြကုိစကားေတြကုိစကားေတြကုိစကားေတြကုိ    ေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆး    

အခ်ိန္ယူၿပီးေျပာမွအခ်ိန္ယူၿပီးေျပာမွအခ်ိန္ယူၿပီးေျပာမွအခ်ိန္ယူၿပီးေျပာမွ    လိပ္ပတ္လည္မွာ။လိပ္ပတ္လည္မွာ။လိပ္ပတ္လည္မွာ။လိပ္ပတ္လည္မွာ။    အခုေဆးခန္းမွာအခုေဆးခန္းမွာအခုေဆးခန္းမွာအခုေဆးခန္းမွာ    ဖုတ္ပူမီးတိုက္ေျပာဖို႔ကဖုတ္ပူမီးတိုက္ေျပာဖို႔ကဖုတ္ပူမီးတိုက္ေျပာဖို႔ကဖုတ္ပူမီးတိုက္ေျပာဖို႔က    သိသိသိသိပ္အဆင္မေျပလွဘူးေလ။ပ္အဆင္မေျပလွဘူးေလ။ပ္အဆင္မေျပလွဘူးေလ။ပ္အဆင္မေျပလွဘူးေလ။    

ေနာက္မွာေစာင့္ေနတ့ဲေနာက္မွာေစာင့္ေနတ့ဲေနာက္မွာေစာင့္ေနတ့ဲေနာက္မွာေစာင့္ေနတ့ဲ    လူနာေတြကလည္းလူနာေတြကလည္းလူနာေတြကလည္းလူနာေတြကလည္း    အမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီး    က်န္ေနေသးတယ္မဟုတ္လား။က်န္ေနေသးတယ္မဟုတ္လား။က်န္ေနေသးတယ္မဟုတ္လား။က်န္ေနေသးတယ္မဟုတ္လား။    ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့    ဒီလိုလုပ္ေလဒီလိုလုပ္ေလဒီလိုလုပ္ေလဒီလိုလုပ္ေလ... ... ... ... ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    

ခဏေစာင့္ပါလား။ခဏေစာင့္ပါလား။ခဏေစာင့္ပါလား။ခဏေစာင့္ပါလား။    ဒီလူနာေတြၾကည့္ၿပီးရင္ဒီလူနာေတြၾကည့္ၿပီးရင္ဒီလူနာေတြၾကည့္ၿပီးရင္ဒီလူနာေတြၾကည့္ၿပီးရင္    ဆရာတို႔ဆရာတို႔ဆရာတို႔ဆရာတို႔    စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သြားၿပီးစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သြားၿပီးစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သြားၿပီးစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သြားၿပီး    တစ္ခုခုစားရင္းတစ္ခုခုစားရင္းတစ္ခုခုစားရင္းတစ္ခုခုစားရင္း    ေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆး    

စကားေျပာၾကရေအာင္လားစကားေျပာၾကရေအာင္လားစကားေျပာၾကရေအာင္လားစကားေျပာၾကရေအာင္လား............''''''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္    အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာအေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာအေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာအေငြ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာ    ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကိုင္ေဆာင္လွ်က္ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကိုင္ေဆာင္လွ်က္ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကိုင္ေဆာင္လွ်က္ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကိုင္ေဆာင္လွ်က္    

ဝင္ေရာက္လာေသာဝင္ေရာက္လာေသာဝင္ေရာက္လာေသာဝင္ေရာက္လာေသာ    ထက္ထက္ေၾကာင့္ထက္ထက္ေၾကာင့္ထက္ထက္ေၾကာင့္ထက္ထက္ေၾကာင့္    အေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္း    ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုသက့ဲသို႔ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုသက့ဲသို႔ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုသက့ဲသို႔ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုသက့ဲသို႔    ဆတ္တင့ံင့ံဆတ္တင့ံင့ံဆတ္တင့ံင့ံဆတ္တင့ံင့ံ    ျဖစ္သြားရာကျဖစ္သြားရာကျဖစ္သြားရာကျဖစ္သြားရာက    

အႀကံတစ္ခုရလိုက္ေလ၏။အႀကံတစ္ခုရလိုက္ေလ၏။အႀကံတစ္ခုရလိုက္ေလ၏။အႀကံတစ္ခုရလိုက္ေလ၏။    မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။    ေဆးခန္းထဲတြင္ေဆးခန္းထဲတြင္ေဆးခန္းထဲတြင္ေဆးခန္းထဲတြင္    ေနာက္မွာေစာင့္ေနေသာေနာက္မွာေစာင့္ေနေသာေနာက္မွာေစာင့္ေနေသာေနာက္မွာေစာင့္ေနေသာ    လူနာမ်ားေရွ႕၌လူနာမ်ားေရွ႕၌လူနာမ်ားေရွ႕၌လူနာမ်ားေရွ႕၌    သူတုိသူတုိသူတုိသူတုိ႔ႏွစ္ဦး႔ႏွစ္ဦး႔ႏွစ္ဦး႔ႏွစ္ဦး    
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အၾကာႀကီးေလပစ္ေန၍အၾကာႀကီးေလပစ္ေန၍အၾကာႀကီးေလပစ္ေန၍အၾကာႀကီးေလပစ္ေန၍    မသင့္ပါေခ်။မသင့္ပါေခ်။မသင့္ပါေခ်။မသင့္ပါေခ်။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး    ယခုေျပာျပေနေသာယခုေျပာျပေနေသာယခုေျပာျပေနေသာယခုေျပာျပေနေသာ    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္    

စိတ္ဝင္စားနားေထာင္ကာစိတ္ဝင္စားနားေထာင္ကာစိတ္ဝင္စားနားေထာင္ကာစိတ္ဝင္စားနားေထာင္ကာ    ေျဖရွင္းေပးလုုိလွသက့ဲသို႔ေျဖရွင္းေပးလုုိလွသက့ဲသို႔ေျဖရွင္းေပးလုုိလွသက့ဲသို႔ေျဖရွင္းေပးလုုိလွသက့ဲသို႔    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    ေနာက္ဘဝတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာေနာက္ဘဝတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာေနာက္ဘဝတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာေနာက္ဘဝတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ    စာေရးဆရာတစ္ဦး၏စာေရးဆရာတစ္ဦး၏စာေရးဆရာတစ္ဦး၏စာေရးဆရာတစ္ဦး၏    

စိတ္ထားႏွလုံးသားထဲတြင္လည္းစိတ္ထားႏွလုံးသားထဲတြင္လည္းစိတ္ထားႏွလုံးသားထဲတြင္လည္းစိတ္ထားႏွလုံးသားထဲတြင္လည္း    ယခုယခုယခုယခု    ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    ႏွလုံးသားႏွင့္ရင္း၍ရလာေသာႏွလုံးသားႏွင့္ရင္း၍ရလာေသာႏွလုံးသားႏွင့္ရင္း၍ရလာေသာႏွလုံးသားႏွင့္ရင္း၍ရလာေသာ    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိ    

ျပင္းျပင္းျပျပႀကီးျပင္းျပင္းျပျပႀကီးျပင္းျပင္းျပျပႀကီးျပင္းျပင္းျပျပႀကီး    သိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြ    တဖြားဖြားေပၚေပါက္ေနေခ်ၿပီတည္းတဖြားဖြားေပၚေပါက္ေနေခ်ၿပီတည္းတဖြားဖြားေပၚေပါက္ေနေခ်ၿပီတည္းတဖြားဖြားေပၚေပါက္ေနေခ်ၿပီတည္း............။။။။    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ယခုေဆးခန္းထဲယခုေဆးခန္းထဲယခုေဆးခန္းထဲယခုေဆးခန္းထဲ    

အေလာသုံးဆယ္ႀကီးေျပာမည့္အစားအေလာသုံးဆယ္ႀကီးေျပာမည့္အစားအေလာသုံးဆယ္ႀကီးေျပာမည့္အစားအေလာသုံးဆယ္ႀကီးေျပာမည့္အစား    ေဆးခန္းၿပီးမွေဆးခန္းၿပီးမွေဆးခန္းၿပီးမွေဆးခန္းၿပီးမွ    ထိုဇာတ္လမ္းေလး၏အဆက္ကုိထိုဇာတ္လမ္းေလး၏အဆက္ကုိထိုဇာတ္လမ္းေလး၏အဆက္ကုိထိုဇာတ္လမ္းေလး၏အဆက္ကုိ    ေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆး    စိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစား    

နားေထာင္ခ်င္လွေသာေနားေထာင္ခ်င္လွေသာေနားေထာင္ခ်င္လွေသာေနားေထာင္ခ်င္လွေသာေၾကာင့္ၾကာင့္ၾကာင့္ၾကာင့္    ဤသုိ႔ဤပုံဤသုိ႔ဤပုံဤသုိ႔ဤပုံဤသုိ႔ဤပုံ    စီစဥ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။စီစဥ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။စီစဥ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။စီစဥ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။    

    ကုိေမာင္လုံးအားကုိေမာင္လုံးအားကုိေမာင္လုံးအားကုိေမာင္လုံးအား    ေဆးခန္းအျပင္တြင္ေဆးခန္းအျပင္တြင္ေဆးခန္းအျပင္တြင္ေဆးခန္းအျပင္တြင္    ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းကာေခတၱေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းကာေခတၱေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းကာေခတၱေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းကာ    က်န္ရိွေနေသးေသာက်န္ရိွေနေသးေသာက်န္ရိွေနေသးေသာက်န္ရိွေနေသးေသာ    လူနာေတြအားလူနာေတြအားလူနာေတြအားလူနာေတြအား    

ခပ္သြက္သြက္ကေလးခပ္သြက္သြက္ကေလးခပ္သြက္သြက္ကေလးခပ္သြက္သြက္ကေလး    ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးၿပီးသည္ႏွင့္ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးၿပီးသည္ႏွင့္ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးၿပီးသည္ႏွင့္ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသေပးၿပီးသည္ႏွင့္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္    ကုိေမာင္လုံးတို႔ႏွစ္ဦးသားကုိေမာင္လုံးတို႔ႏွစ္ဦးသားကုိေမာင္လုံးတို႔ႏွစ္ဦးသားကုိေမာင္လုံးတို႔ႏွစ္ဦးသား    

တိတ္ဆိတ္ေသာ၊တိတ္ဆိတ္ေသာ၊တိတ္ဆိတ္ေသာ၊တိတ္ဆိတ္ေသာ၊    ေအးေဆးေေအးေဆးေေအးေဆးေေအးေဆးေသာသာသာသာ    ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးတစ္ခု၌ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးတစ္ခု၌ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးတစ္ခု၌ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးတစ္ခု၌    ျပတ္သြားေသာျပတ္သြားေသာျပတ္သြားေသာျပတ္သြားေသာ    ဇာတ္လမ္းေလးကုိဇာတ္လမ္းေလးကုိဇာတ္လမ္းေလးကုိဇာတ္လမ္းေလးကုိ    ဆက္ရပါေတာ့သည္။ဆက္ရပါေတာ့သည္။ဆက္ရပါေတာ့သည္။ဆက္ရပါေတာ့သည္။    

    ''''''''ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ    ဒီေကာ္ဖီေမႊးေမႊးေလးေသာက္ရင္းဒီေကာ္ဖီေမႊးေမႊးေလးေသာက္ရင္းဒီေကာ္ဖီေမႊးေမႊးေလးေသာက္ရင္းဒီေကာ္ဖီေမႊးေမႊးေလးေသာက္ရင္း    ခုနကခုနကခုနကခုနက    ေကာင္းခန္းေလးကုိေကာင္းခန္းေလးကုိေကာင္းခန္းေလးကုိေကာင္းခန္းေလးကုိ    ဆက္ပါဦးဗ်ာ။ဆက္ပါဦးဗ်ာ။ဆက္ပါဦးဗ်ာ။ဆက္ပါဦးဗ်ာ။    ငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းက    

မျပတ္ခ်င္ဘဲမျပတ္ခ်င္ဘဲမျပတ္ခ်င္ဘဲမျပတ္ခ်င္ဘဲ    ျပတ္သြားခ့ဲဖူးတဲ့ျပတ္သြားခ့ဲဖူးတဲ့ျပတ္သြားခ့ဲဖူးတဲ့ျပတ္သြားခ့ဲဖူးတဲ့    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္ေခ်ာင္းသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္ေခ်ာင္းသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္ေခ်ာင္းသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးႏွစ္ေခ်ာင္း    ျပန္ဆုံတ့ဲညေနေလးအေၾကာင္းျပန္ဆုံတ့ဲညေနေလးအေၾကာင္းျပန္ဆုံတ့ဲညေနေလးအေၾကာင္းျပန္ဆုံတ့ဲညေနေလးအေၾကာင္း''''''''    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲပါဆရာရယ္ပါဆရာရယ္ပါဆရာရယ္ပါဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာေကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာေကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာေကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာေလလလလ    ေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္ဆုံရတ့ဲေန႔ေလးကုိျပန္ဆုံရတ့ဲေန႔ေလးကုိျပန္ဆုံရတ့ဲေန႔ေလးကုိျပန္ဆုံရတ့ဲေန႔ေလးကုိ    တကယ္မေမ့ႏိုင္ပါဘူးတကယ္မေမ့ႏိုင္ပါဘူးတကယ္မေမ့ႏိုင္ပါဘူးတကယ္မေမ့ႏိုင္ပါဘူး''''''''    

    ကုိေမာင္လုံး၏မ်က္လုံးေတြသည္ကုိေမာင္လုံး၏မ်က္လုံးေတြသည္ကုိေမာင္လုံး၏မ်က္လုံးေတြသည္ကုိေမာင္လုံး၏မ်က္လုံးေတြသည္    ရီေဝေဝရီေဝေဝရီေဝေဝရီေဝေဝ    ျဖစ္ေနေလ၏။ျဖစ္ေနေလ၏။ျဖစ္ေနေလ၏။ျဖစ္ေနေလ၏။    ေကာ္ဖီပူပူေလးကုိေကာ္ဖီပူပူေလးကုိေကာ္ဖီပူပူေလးကုိေကာ္ဖီပူပူေလးကုိ    တစ္ခ်က္မႈတ္ေသာက္လုိက္ရင္းတစ္ခ်က္မႈတ္ေသာက္လုိက္ရင္းတစ္ခ်က္မႈတ္ေသာက္လုိက္ရင္းတစ္ခ်က္မႈတ္ေသာက္လုိက္ရင္း... ... ... ... 

သူ႔စိတ္အစဥ္သည္သူ႔စိတ္အစဥ္သည္သူ႔စိတ္အစဥ္သည္သူ႔စိတ္အစဥ္သည္    ဟုိးအတိတ္သုိ႔ဟုိးအတိတ္သုိ႔ဟုိးအတိတ္သုိ႔ဟုိးအတိတ္သုိ႔    ေျပးလႊားေနပုံရေလ၏။ေျပးလႊားေနပုံရေလ၏။ေျပးလႊားေနပုံရေလ၏။ေျပးလႊားေနပုံရေလ၏။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္က္က္က္    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ေငးၾကည့္ေနမိပါ၏။ေငးၾကည့္ေနမိပါ၏။ေငးၾကည့္ေနမိပါ၏။ေငးၾကည့္ေနမိပါ၏။    

ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကလည္းေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကလည္းေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကလည္းေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကလည္း    ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္    တိတ္ဆိတ္ေန၏။တိတ္ဆိတ္ေန၏။တိတ္ဆိတ္ေန၏။တိတ္ဆိတ္ေန၏။    တိုးတုိးေလးဖြင့္ထားေသာတိုးတုိးေလးဖြင့္ထားေသာတိုးတုိးေလးဖြင့္ထားေသာတိုးတုိးေလးဖြင့္ထားေသာ    သီခ်င္းသံေလးကသီခ်င္းသံေလးကသီခ်င္းသံေလးကသီခ်င္းသံေလးက    

သူႏွစ္သက္လွေသာသူႏွစ္သက္လွေသာသူႏွစ္သက္လွေသာသူႏွစ္သက္လွေသာ    စိုင္းထီးဆိုင္၏စိုင္းထီးဆိုင္၏စိုင္းထီးဆိုင္၏စိုင္းထီးဆိုင္၏    အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးျဖစ္၏။အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးျဖစ္၏။အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးျဖစ္၏။အသံခ်ဳိခ်ဳိေလးျဖစ္၏။    တိုက္ဆိုင္ပါဘိျခင္းတိုက္ဆိုင္ပါဘိျခင္းတိုက္ဆိုင္ပါဘိျခင္းတိုက္ဆိုင္ပါဘိျခင္း... ... ... ... သီခ်င္းေလး၏သီခ်င္းေလး၏သီခ်င္းေလး၏သီခ်င္းေလး၏    အမည္ကအမည္ကအမည္ကအမည္က    

အခ်စ္ဆိုတ့ဲအရသာအခ်စ္ဆိုတ့ဲအရသာအခ်စ္ဆိုတ့ဲအရသာအခ်စ္ဆိုတ့ဲအရသာ    ဟူ၏။ဟူ၏။ဟူ၏။ဟူ၏။    

    ''''နင္ဟာနင္ဟာနင္ဟာနင္ဟာ    အေတာင္ပါတ့ဲငွက္အေတာင္ပါတ့ဲငွက္အေတာင္ပါတ့ဲငွက္အေတာင္ပါတ့ဲငွက္ပါပါပါပါ... ... ... ... ငါကငါကငါကငါက    လြင့္ပါးတ့ဲေရာ္႐ြက္ဝါလြင့္ပါးတ့ဲေရာ္႐ြက္ဝါလြင့္ပါးတ့ဲေရာ္႐ြက္ဝါလြင့္ပါးတ့ဲေရာ္႐ြက္ဝါ    အဆင္ေျပအဆင္ေျပအဆင္ေျပအဆင္ေျပ............    ေလလာတုန္းအခိုက္မွာေလလာတုန္းအခိုက္မွာေလလာတုန္းအခိုက္မွာေလလာတုန္းအခိုက္မွာ''''    ၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိ............    

ေလလာတုန္းအခ်ိန္တြင္ေလလာတုန္းအခ်ိန္တြင္ေလလာတုန္းအခ်ိန္တြင္ေလလာတုန္းအခ်ိန္တြင္    ဆုံစည္းခ့ဲၾကေသာဆုံစည္းခ့ဲၾကေသာဆုံစည္းခ့ဲၾကေသာဆုံစည္းခ့ဲၾကေသာ    ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္    ေရာ္႐ြက္ဝါေလးတို႔၏ေရာ္႐ြက္ဝါေလးတို႔၏ေရာ္႐ြက္ဝါေလးတို႔၏ေရာ္႐ြက္ဝါေလးတို႔၏    ရင္ခုန္သံေလးေတြကုိရင္ခုန္သံေလးေတြကုိရင္ခုန္သံေလးေတြကုိရင္ခုန္သံေလးေတြကုိ    

သူၾကားေနရသလိုပါ။သူၾကားေနရသလိုပါ။သူၾကားေနရသလိုပါ။သူၾကားေနရသလိုပါ။    

    ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သားကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သား    စကားေတြေျပာလို႔ကုိစကားေတြေျပာလို႔ကုိစကားေတြေျပာလို႔ကုိစကားေတြေျပာလို႔ကုိ    မဝဘူးမဝဘူးမဝဘူးမဝဘူး။။။။    သူ႔မ်က္ႏွာေလးကလည္းသူ႔မ်က္ႏွာေလးကလည္းသူ႔မ်က္ႏွာေလးကလည္းသူ႔မ်က္ႏွာေလးကလည္း    

ငယ္႐ုပ္မေပ်ာက္ဘူးဆရာငယ္႐ုပ္မေပ်ာက္ဘူးဆရာငယ္႐ုပ္မေပ်ာက္ဘူးဆရာငယ္႐ုပ္မေပ်ာက္ဘူးဆရာ... ... ... ... ငယ္ငယ္တုန္းကလိုပဲငယ္ငယ္တုန္းကလိုပဲငယ္ငယ္တုန္းကလိုပဲငယ္ငယ္တုန္းကလိုပဲ... ... ... ... စံပယ္တင္မဲွ႔ကေလးနဲ႔စံပယ္တင္မဲွ႔ကေလးနဲ႔စံပယ္တင္မဲွ႔ကေလးနဲ႔စံပယ္တင္မဲွ႔ကေလးနဲ႔    ခ်စ္စရာေကာင္းေနတယ္။ခ်စ္စရာေကာင္းေနတယ္။ခ်စ္စရာေကာင္းေနတယ္။ခ်စ္စရာေကာင္းေနတယ္။    အဲဒီအဲဒီအဲဒီအဲဒီ    

ညေနခင္းကေလးကညေနခင္းကေလးကညေနခင္းကေလးကညေနခင္းကေလးက    ဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္း    ကုန္ဆုံးသြားမွန္းကုိကုန္ဆုံးသြားမွန္းကုိကုန္ဆုံးသြားမွန္းကုိကုန္ဆုံးသြားမွန္းကုိ    မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲမသိေလာက္ေအာင္ပါပဲမသိေလာက္ေအာင္ပါပဲမသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    မိုးခ်ဳပ္လာၿပီမို႔မိုးခ်ဳပ္လာၿပီမို႔မိုးခ်ဳပ္လာၿပီမို႔မိုးခ်ဳပ္လာၿပီမို႔    ျပန္ရေတာ့မယ္ျပန္ရေတာ့မယ္ျပန္ရေတာ့မယ္ျပန္ရေတာ့မယ္    

ဆုိတ့ဲအခ်ိန္မွာဆုိတ့ဲအခ်ိန္မွာဆုိတ့ဲအခ်ိန္မွာဆုိတ့ဲအခ်ိန္မွာ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျခလွမ္းေတြကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျခလွမ္းေတြကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျခလွမ္းေတြကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေျခလွမ္းေတြ    ေႏွးေနလိုက္တာဆရာ။ေႏွးေနလိုက္တာဆရာ။ေႏွးေနလိုက္တာဆရာ။ေႏွးေနလိုက္တာဆရာ။    သူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးသူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးသူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးသူနဲ႔ခြဲခြာၿပီး    ပန္းၿခံေထာင့္ေလးေရာက္ေတာ့မွပန္းၿခံေထာင့္ေလးေရာက္ေတာ့မွပန္းၿခံေထာင့္ေလးေရာက္ေတာ့မွပန္းၿခံေထာင့္ေလးေရာက္ေတာ့မွ    

''''ကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလ... ... ... ... ဟာဟာဟာဟာ... ... ... ... ဒုကၡပဲဒုကၡပဲဒုကၡပဲဒုကၡပဲ... ... ... ... ဒီေလာက္စကားေတြဒီေလာက္စကားေတြဒီေလာက္စကားေတြဒီေလာက္စကားေတြ    အမ်ားႀကီးေျပာခ့ဲရက္သားနဲ႔အမ်ားႀကီးေျပာခ့ဲရက္သားနဲ႔အမ်ားႀကီးေျပာခ့ဲရက္သားနဲ႔အမ်ားႀကီးေျပာခ့ဲရက္သားနဲ႔    သူေနတ့ဲေနရာေလးကုိလည္းသူေနတ့ဲေနရာေလးကုိလည္းသူေနတ့ဲေနရာေလးကုိလည္းသူေနတ့ဲေနရာေလးကုိလည္း    

မေမးမိလိုက္မိဘူး။မေမးမိလိုက္မိဘူး။မေမးမိလိုက္မိဘူး။မေမးမိလိုက္မိဘူး။    သူနဲ႔ေနာက္တစ္ခါသူနဲ႔ေနာက္တစ္ခါသူနဲ႔ေနာက္တစ္ခါသူနဲ႔ေနာက္တစ္ခါ    ဘယ္ေတာ့ေတြ႔ရမလဲဆိုတာလည္းဘယ္ေတာ့ေတြ႔ရမလဲဆိုတာလည္းဘယ္ေတာ့ေတြ႔ရမလဲဆိုတာလည္းဘယ္ေတာ့ေတြ႔ရမလဲဆိုတာလည္း    မခ်ိန္းခ့ဲမိဘူးမခ်ိန္းခ့ဲမိဘူးမခ်ိန္းခ့ဲမိဘူးမခ်ိန္းခ့ဲမိဘူး''''    ဆိုတာဆိုတာဆိုတာဆိုတာ    သတိရလိုက္မိတယ္ေသတိရလိုက္မိတယ္ေသတိရလိုက္မိတယ္ေသတိရလိုက္မိတယ္ေလလလလ... ... ... ... 

အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္    အျမန္ျပန္ေျပးေတာ့အျမန္ျပန္ေျပးေတာ့အျမန္ျပန္ေျပးေတာ့အျမန္ျပန္ေျပးေတာ့    ေဝ့ကုိေဝ့ကုိေဝ့ကုိေဝ့ကုိ    အရိပ္အေယာင္ေတာင္အရိပ္အေယာင္ေတာင္အရိပ္အေယာင္ေတာင္အရိပ္အေယာင္ေတာင္    မေတြ႔ရေတာ့ဘူးဆရာ။မေတြ႔ရေတာ့ဘူးဆရာ။မေတြ႔ရေတာ့ဘူးဆရာ။မေတြ႔ရေတာ့ဘူးဆရာ။    သူတကၠစီငွားၿပီးေတာ့ပဲသူတကၠစီငွားၿပီးေတာ့ပဲသူတကၠစီငွားၿပီးေတာ့ပဲသူတကၠစီငွားၿပီးေတာ့ပဲ    

ျပန္သြားေလေရာ့သလားျပန္သြားေလေရာ့သလားျပန္သြားေလေရာ့သလားျပန္သြားေလေရာ့သလား    မသိဘူးေပါ့။မသိဘူးေပါ့။မသိဘူးေပါ့။မသိဘူးေပါ့။    ေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီး... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    ေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိ    ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ရေတာ့တယ္ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ရေတာ့တယ္ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ရေတာ့တယ္ရွာပုံေတာ္ဖြင့္ရေတာ့တယ္... ... ... ... 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ကလည္း    ေသးေသးေလးမဟုတ္ေတာ့ေသးေသးေလးမဟုတ္ေတာ့ေသးေသးေလးမဟုတ္ေတာ့ေသးေသးေလးမဟုတ္ေတာ့    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သူကသူကသူကသူက    ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွာဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွာဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွာဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မွာ    ေရာက္ေနမွန္းလည္းေရာက္ေနမွန္းလည္းေရာက္ေနမွန္းလည္းေရာက္ေနမွန္းလည္း    

မသိေလေတာ့မသိေလေတာ့မသိေလေတာ့မသိေလေတာ့    ေတာ္ေတာ္နဲ႔ကုိေတာ္ေတာ္နဲ႔ကုိေတာ္ေတာ္နဲ႔ကုိေတာ္ေတာ္နဲ႔ကုိ    မေတြ႔ႏိုင္ဘူးေပါ့။မေတြ႔ႏိုင္ဘူးေပါ့။မေတြ႔ႏိုင္ဘူးေပါ့။မေတြ႔ႏိုင္ဘူးေပါ့။    ကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလ    ညေနခင္းဆုိရင္ညေနခင္းဆုိရင္ညေနခင္းဆုိရင္ညေနခင္းဆုိရင္    တစ္ေနရာမွာတစ္ေနရာမွာတစ္ေနရာမွာတစ္ေနရာမွာ    ေတြ႔လိမ့္ႏုိးနဲ႔ေတြ႔လိမ့္ႏုိးနဲ႔ေတြ႔လိမ့္ႏုိးနဲ႔ေတြ႔လိမ့္ႏုိးနဲ႔    

ၿမိဳ႕အႏံွ႔လိုက္ရွာလိုက္ၿမိဳ႕အႏံွ႔လိုက္ရွာလိုက္ၿမိဳ႕အႏံွ႔လိုက္ရွာလိုက္ၿမိဳ႕အႏံွ႔လိုက္ရွာလိုက္............    ေမာရင္ေမာရင္ေမာရင္ေမာရင္... ... ... ... ဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔က    ေတြ႔ခဲ့ရတ့ဲေတြ႔ခဲ့ရတ့ဲေတြ႔ခဲ့ရတ့ဲေတြ႔ခဲ့ရတ့ဲ    ကမ္းနားကကမ္းနားကကမ္းနားကကမ္းနားက    ပန္းၿခံေလးထဲပန္းၿခံေလးထဲပန္းၿခံေလးထဲပန္းၿခံေလးထဲ    လာထိုင္ေနလိုက္နဲ႔လာထိုင္ေနလိုက္နဲ႔လာထိုင္ေနလိုက္နဲ႔လာထိုင္ေနလိုက္နဲ႔... ... ... ... 
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တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔... ... ... ... အခ်ိအခ်ိအခ်ိအခ်ိန္ေတြန္ေတြန္ေတြန္ေတြ    ကုန္ဆုံးလာေတာ့တယ္ကုန္ဆုံးလာေတာ့တယ္ကုန္ဆုံးလာေတာ့တယ္ကုန္ဆုံးလာေတာ့တယ္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္းကၽြန္ေတာ့္မွာလည္းကၽြန္ေတာ့္မွာလည္းကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း    ေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလဆိုသလိုေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလဆိုသလိုေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလဆိုသလိုေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလဆိုသလို    

ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ျဖစ္လာေတာ့တယ္။    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    အၾကာႀကီးခြဲခြာၿပီးေတာ့မွအၾကာႀကီးခြဲခြာၿပီးေတာ့မွအၾကာႀကီးခြဲခြာၿပီးေတာ့မွအၾကာႀကီးခြဲခြာၿပီးေတာ့မွ    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္ေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ျပန္ေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ျပန္ေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ျပန္ေတြ႔ခ့ဲရတယ္။    ေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲတစ္ခဏေလးမွာပဲေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲတစ္ခဏေလးမွာပဲေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲတစ္ခဏေလးမွာပဲေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲတစ္ခဏေလးမွာပဲ    

သူဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္သူဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္သူဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္သူဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္    ေရာက္ေနမွန္းမသိေရာက္ေနမွန္းမသိေရာက္ေနမွန္းမသိေရာက္ေနမွန္းမသိ    ေတြ႔ခ်င္လိုက္တာလည္းေတြ႔ခ်င္လိုက္တာလည္းေတြ႔ခ်င္လိုက္တာလည္းေတြ႔ခ်င္လိုက္တာလည္း    ႐ူးမတတ္ေတာင္႐ူးမတတ္ေတာင္႐ူးမတတ္ေတာင္႐ူးမတတ္ေတာင္    ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္လာသလိုပဲဆရာ။လာသလိုပဲဆရာ။လာသလိုပဲဆရာ။လာသလိုပဲဆရာ။    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    

ကၽြန္ေတာ္ကစိတ္ကူးယဥ္တတ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ကစိတ္ကူးယဥ္တတ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ကစိတ္ကူးယဥ္တတ္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ကစိတ္ကူးယဥ္တတ္တယ္။    ငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းက    စိတ္ကူးယဥ္သမားဆိုေတာ့စိတ္ကူးယဥ္သမားဆိုေတာ့စိတ္ကူးယဥ္သမားဆိုေတာ့စိတ္ကူးယဥ္သမားဆိုေတာ့    အႏုအ႐ြအလွအပေလးေတြကုိအႏုအ႐ြအလွအပေလးေတြကုိအႏုအ႐ြအလွအပေလးေတြကုိအႏုအ႐ြအလွအပေလးေတြကုိ    

ႀကိဳက္တတ္တယ္။ႀကိဳက္တတ္တယ္။ႀကိဳက္တတ္တယ္။ႀကိဳက္တတ္တယ္။    ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြကကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြက    ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ယူတုန္းကေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ယူတုန္းကေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ယူတုန္းကေတာ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ယူတုန္းကေတာ့    ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း    ယဥ္ယဥ္စစနဲ႔ယဥ္ယဥ္စစနဲ႔ယဥ္ယဥ္စစနဲ႔ယဥ္ယဥ္စစနဲ႔    

သြယ္သြယ္ေလးပါပဲ။သြယ္သြယ္ေလးပါပဲ။သြယ္သြယ္ေလးပါပဲ။သြယ္သြယ္ေလးပါပဲ။    ကေလးတစ္ေယာက္ရၿပီးသြားတ့ဲကေလးတစ္ေယာက္ရၿပီးသြားတ့ဲကေလးတစ္ေယာက္ရၿပီးသြားတ့ဲကေလးတစ္ေယာက္ရၿပီးသြားတ့ဲ    အခါက်ေတာ့အခါက်ေတာ့အခါက်ေတာ့အခါက်ေတာ့    ပူညံပူညံနဲပူညံပူညံနဲပူညံပူညံနဲပူညံပူညံနဲ႔႔ ႔႔    ဝဝလုံးလုံးႀကီျဖစ္လာတယ္။ဝဝလုံးလုံးႀကီျဖစ္လာတယ္။ဝဝလုံးလုံးႀကီျဖစ္လာတယ္။ဝဝလုံးလုံးႀကီျဖစ္လာတယ္။    

စကားေျပာတာလည္းစကားေျပာတာလည္းစကားေျပာတာလည္းစကားေျပာတာလည္း    အရင္ကလုိအရင္ကလုိအရင္ကလုိအရင္ကလုိ    မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆရာ။    ခ်ဳိခ်ဳိသာသာခ်ဳိခ်ဳိသာသာခ်ဳိခ်ဳိသာသာခ်ဳိခ်ဳိသာသာ    ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ    

စကားေျပာလိုက္ရင္စကားေျပာလိုက္ရင္စကားေျပာလိုက္ရင္စကားေျပာလိုက္ရင္    ပိႆာေလးနဲ႔ေဘးကုိပစ္လိုက္တ့ဲအတိုင္းပဲပိႆာေလးနဲ႔ေဘးကုိပစ္လိုက္တ့ဲအတိုင္းပဲပိႆာေလးနဲ႔ေဘးကုိပစ္လိုက္တ့ဲအတိုင္းပဲပိႆာေလးနဲ႔ေဘးကုိပစ္လိုက္တ့ဲအတိုင္းပဲ    ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႀကီးၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႀကီးၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႀကီးၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႀကီး    ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အရင္ကလိုအရင္ကလိုအရင္ကလိုအရင္ကလို    

ကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာကၽြန္ေတာ့္အေပၚမွာ    ယုယုယယယုယုယယယုယုယယယုယုယယ    ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔    ဂဂဂဂ႐ုတစုိက္႐ုတစုိက္႐ုတစုိက္႐ုတစုိက္    ျပဳစုေပးတာလည္းျပဳစုေပးတာလည္းျပဳစုေပးတာလည္းျပဳစုေပးတာလည္း    မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။    ကေလးဗာဟီရေတြနဲ႔ကေလးဗာဟီရေတြနဲ႔ကေလးဗာဟီရေတြနဲ႔ကေလးဗာဟီရေတြနဲ႔    

အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲအိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲအိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲအိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ပဲ    ႐ႈပ္ေထြး။႐ႈပ္ေထြး။႐ႈပ္ေထြး။႐ႈပ္ေထြး။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သူကအိမ္မွာသူကအိမ္မွာသူကအိမ္မွာသူကအိမ္မွာ    သူ႔ဝါသနာအရသူ႔ဝါသနာအရသူ႔ဝါသနာအရသူ႔ဝါသနာအရ    စက္ခ်ဳပ္၊စက္ခ်ဳပ္၊စက္ခ်ဳပ္၊စက္ခ်ဳပ္၊    အကႌ်ခ်ဳပ္တ့ဲအလုပ္ကလည္းအကႌ်ခ်ဳပ္တ့ဲအလုပ္ကလည္းအကႌ်ခ်ဳပ္တ့ဲအလုပ္ကလည္းအကႌ်ခ်ဳပ္တ့ဲအလုပ္ကလည္း    လုပ္ေသးေလေတာ့လုပ္ေသးေလေတာ့လုပ္ေသးေလေတာ့လုပ္ေသးေလေတာ့    

ဂ်င္ေျခလည္ၿပီးဂ်င္ေျခလည္ၿပီးဂ်င္ေျခလည္ၿပီးဂ်င္ေျခလည္ၿပီး    မအားေတာ့ဘူးဆရာ။မအားေတာ့ဘူးဆရာ။မအားေတာ့ဘူးဆရာ။မအားေတာ့ဘူးဆရာ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲကၽြန္ေတာ့္ကုိပဲ    ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔    ဂ႐ုတစုိက္ဂ႐ုတစုိက္ဂ႐ုတစုိက္ဂ႐ုတစုိက္    ျပဳစုတာသာျပဳစုတာသာျပဳစုတာသာျပဳစုတာသာ    မရိွေမရိွေမရိွေမရိွေတာ့တာတာ့တာတာ့တာတာ့တာ... ... ... ... 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္တာေတာ့ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္တာေတာ့ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္တာေတာ့ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုက္တာေတာ့    လြန္ပါေရာ။လြန္ပါေရာ။လြန္ပါေရာ။လြန္ပါေရာ။    

    မ်ဳိးစုံအျပစ္ရွာၿပီးမ်ဳိးစုံအျပစ္ရွာၿပီးမ်ဳိးစုံအျပစ္ရွာၿပီးမ်ဳိးစုံအျပစ္ရွာၿပီး    ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပါပဲ။ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပါပဲ။ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပါပဲ။ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနေတာ့တာပါပဲ။    ဒီလိုမ်ဳိးဒီလိုမ်ဳိးဒီလိုမ်ဳိးဒီလိုမ်ဳိး    အိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာ    အဆင္မေျပျဖစ္လာရတ့ဲအထဲမွာအဆင္မေျပျဖစ္လာရတ့ဲအထဲမွာအဆင္မေျပျဖစ္လာရတ့ဲအထဲမွာအဆင္မေျပျဖစ္လာရတ့ဲအထဲမွာ    

လင္မယားခ်င္းအတူေနရတ့ဲလင္မယားခ်င္းအတူေနရတ့ဲလင္မယားခ်င္းအတူေနရတ့ဲလင္မယားခ်င္းအတူေနရတ့ဲ    Sex Sex Sex Sex ကိစၥမွာလည္းကိစၥမွာလည္းကိစၥမွာလည္းကိစၥမွာလည္း    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း... ... ... ... သာယာမႈေတြ၊သာယာမႈေတြ၊သာယာမႈေတြ၊သာယာမႈေတြ၊    ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ    ဆိတ္သုန္းလာသလိုပဲဆိတ္သုန္းလာသလိုပဲဆိတ္သုန္းလာသလိုပဲဆိတ္သုန္းလာသလိုပဲ    

ခံစားရတယ္ဆရာ။ခံစားရတယ္ဆရာ။ခံစားရတယ္ဆရာ။ခံစားရတယ္ဆရာ။    အဲဒီလိုျအဲဒီလိုျအဲဒီလိုျအဲဒီလိုျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာမွဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာမွဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာမွဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာမွ    ငယ္ခ်စ္ဦးငယ္ခ်စ္ဦးငယ္ခ်စ္ဦးငယ္ခ်စ္ဦး    ေဝနဲ႔ေဝနဲ႔ေဝနဲ႔ေဝနဲ႔    ျပန္ဆုံလိုက္ရတာဆိုေတာ့ျပန္ဆုံလိုက္ရတာဆိုေတာ့ျပန္ဆုံလိုက္ရတာဆိုေတာ့ျပန္ဆုံလိုက္ရတာဆိုေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြ    

ေဖာက္ျပန္ခ်င္သလိုလုိေဖာက္ျပန္ခ်င္သလိုလုိေဖာက္ျပန္ခ်င္သလိုလုိေဖာက္ျပန္ခ်င္သလိုလုိ    ျဖစ္လာသလားမသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။ျဖစ္လာသလားမသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။ျဖစ္လာသလားမသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။ျဖစ္လာသလားမသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။    ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔    ေတြ႔ခ်င္စိတ္ေတြခ်ည္းေတြ႔ခ်င္စိတ္ေတြခ်ည္းေတြ႔ခ်င္စိတ္ေတြခ်ည္းေတြ႔ခ်င္စိတ္ေတြခ်ည္း    တစ္ေန႔တစ္ေန႔ကုိတစ္ေန႔တစ္ေန႔ကုိတစ္ေန႔တစ္ေန႔ကုိတစ္ေန႔တစ္ေန႔ကုိ    

ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုရွာရွာကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုရွာရွာကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုရွာရွာကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုရွာရွာ    သူဘယ္ေရာက္လို႔ေရာက္ေနသူဘယ္ေရာက္လို႔ေရာက္ေနသူဘယ္ေရာက္လို႔ေရာက္ေနသူဘယ္ေရာက္လို႔ေရာက္ေနမွန္းမသိမွန္းမသိမွန္းမသိမွန္းမသိ... ... ... ... တစ္ေန႔မွာေတာ့တစ္ေန႔မွာေတာ့တစ္ေန႔မွာေတာ့တစ္ေန႔မွာေတာ့    
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မေသေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္းမေသေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္းမေသေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္းမေသေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္း... ... ... ... ဒူးပြန္း႐ုံေလာက္နဲ႔ဒူးပြန္း႐ုံေလာက္နဲ႔ဒူးပြန္း႐ုံေလာက္နဲ႔ဒူးပြန္း႐ုံေလာက္နဲ႔    ၿပီးသြားတာ။ၿပီးသြားတာ။ၿပီးသြားတာ။ၿပီးသြားတာ။    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    ေသသြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေသသြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေသသြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ေသသြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္... ... ... ... ဒုကၡိတဒုကၡိတဒုကၡိတဒုကၡိတ    

ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္သြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္သြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္သြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္သြားခ့ဲရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္    ေဝေဝခမာ်ေဝေဝခမာ်ေဝေဝခမာ်ေဝေဝခမာ်    ရင္က်ဳိးရရွာမွာ။ရင္က်ဳိးရရွာမွာ။ရင္က်ဳိးရရွာမွာ။ရင္က်ဳိးရရွာမွာ။    ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့    ဝမ္းသာသလိုဝမ္းသာသလိုဝမ္းသာသလိုဝမ္းသာသလို    ျဖစ္ေနေပမယ့္ျဖစ္ေနေပမယ့္ျဖစ္ေနေပမယ့္ျဖစ္ေနေပမယ့္    အမူအရာေတြအမူအရာေတြအမူအရာေတြအမူအရာေတြ    

ပ်က္ေနတယ္။ပ်က္ေနတယ္။ပ်က္ေနတယ္။ပ်က္ေနတယ္။    ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္းကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္းကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္းကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း    ဟုိတစ္ေန႔ကလုိမဟုတ္ဘဲဟုိတစ္ေန႔ကလုိမဟုတ္ဘဲဟုိတစ္ေန႔ကလုိမဟုတ္ဘဲဟုိတစ္ေန႔ကလုိမဟုတ္ဘဲ    ခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။    ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    ဝမ္းသာအားရဝမ္းသာအားရဝမ္းသာအားရဝမ္းသာအားရ............    

ေဝနဲ႔ျပန္ေတြ႔ၾက၊ေဝနဲ႔ျပန္ေတြ႔ၾက၊ေဝနဲ႔ျပန္ေတြ႔ၾက၊ေဝနဲ႔ျပန္ေတြ႔ၾက၊    ဆုံၾကဆုံၾကဆုံၾကဆုံၾက    စကားေတြေျပာၾကဖို႔စကားေတြေျပာၾကဖို႔စကားေတြေျပာၾကဖို႔စကားေတြေျပာၾကဖို႔    ေျပာေပမယ့္ေျပာေပမယ့္ေျပာေပမယ့္ေျပာေပမယ့္    ေဝေဝေဝေဝေဝေဝေဝေဝကကကက    လက္မခံဘူး။လက္မခံဘူး။လက္မခံဘူး။လက္မခံဘူး။    ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    အိမ္ေထာင္ရိွတာ၊အိမ္ေထာင္ရိွတာ၊အိမ္ေထာင္ရိွတာ၊အိမ္ေထာင္ရိွတာ၊    

ကေလးရိွတာကေလးရိွတာကေလးရိွတာကေလးရိွတာ    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ေျပာျပလိုက္ၿပီးသားမို႔ေျပာျပလိုက္ၿပီးသားမို႔ေျပာျပလိုက္ၿပီးသားမို႔ေျပာျပလိုက္ၿပီးသားမို႔    သူကသူကသူကသူက    အႏၲရာယ္ေတြကုိအႏၲရာယ္ေတြကုိအႏၲရာယ္ေတြကုိအႏၲရာယ္ေတြကုိ    ႀကိဳျမင္ၿပီးႀကိဳျမင္ၿပီးႀကိဳျမင္ၿပီးႀကိဳျမင္ၿပီး    ေနာက္ဆုတ္တာျဖစ္လိမ့္မယ္ေနာက္ဆုတ္တာျဖစ္လိမ့္မယ္ေနာက္ဆုတ္တာျဖစ္လိမ့္မယ္ေနာက္ဆုတ္တာျဖစ္လိမ့္မယ္    ဆရာေရ။ဆရာေရ။ဆရာေရ။ဆရာေရ။    
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ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    အရွာႀကီးရွာေနတ့ဲအရွာႀကီးရွာေနတ့ဲအရွာႀကီးရွာေနတ့ဲအရွာႀကီးရွာေနတ့ဲ    ငယ္ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းမေလးငယ္ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းမေလးငယ္ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းမေလးငယ္ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းမေလး    ေဝေဝကိုေဝေဝကိုေဝေဝကိုေဝေဝကို    ေနာက္ဆုံးျပန္ေတြ႔ပါလွ်က္နဲ႔ေနာက္ဆုံးျပန္ေတြ႔ပါလွ်က္နဲ႔ေနာက္ဆုံးျပန္ေတြ႔ပါလွ်က္နဲ႔ေနာက္ဆုံးျပန္ေတြ႔ပါလွ်က္နဲ႔    သူ႔ဘက္ကသူ႔ဘက္ကသူ႔ဘက္ကသူ႔ဘက္က    

ခပ္စိမ္းစိမ္းႀခပ္စိမ္းစိမ္းႀခပ္စိမ္းစိမ္းႀခပ္စိမ္းစိမ္းႀကီးျကီးျကီးျကီးျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ဖစ္ေနတာဆိုေတာ့    အူတီးအူေၾကာင္အူတီးအူေၾကာင္အူတီးအူေၾကာင္အူတီးအူေၾကာင္    ျဖစ္ရေတာ့တယ္။ျဖစ္ရေတာ့တယ္။ျဖစ္ရေတာ့တယ္။ျဖစ္ရေတာ့တယ္။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့............    ေဝေဝမွန္တယ္ဆရာ။ေဝေဝမွန္တယ္ဆရာ။ေဝေဝမွန္တယ္ဆရာ။ေဝေဝမွန္တယ္ဆရာ။    

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ    ခပ္စိမ္းစိမ္းေလးခပ္စိမ္းစိမ္းေလးခပ္စိမ္းစိမ္းေလးခပ္စိမ္းစိမ္းေလး    ေနလိုက္ရင္ေနလိုက္ရင္ေနလိုက္ရင္ေနလိုက္ရင္    သိပ္ေကာင္းမွာဆရာရယ္။သိပ္ေကာင္းမွာဆရာရယ္။သိပ္ေကာင္းမွာဆရာရယ္။သိပ္ေကာင္းမွာဆရာရယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္............''''''''    

    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    စကားကုိစကားကုိစကားကုိစကားကုိ    ထိုေနရာတြင္တိခနဲရပ္ကာထိုေနရာတြင္တိခနဲရပ္ကာထိုေနရာတြင္တိခနဲရပ္ကာထိုေနရာတြင္တိခနဲရပ္ကာ    ေကာ္ဖီခြက္ကုိေကာ္ဖီခြက္ကုိေကာ္ဖီခြက္ကုိေကာ္ဖီခြက္ကုိ    ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္၏၏၏၏    

ေနာက္ဆက္တြဲကေနာက္ဆက္တြဲကေနာက္ဆက္တြဲကေနာက္ဆက္တြဲက    ဘာေတြနည္း။ဘာေတြနည္း။ဘာေတြနည္း။ဘာေတြနည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကုိေမာင္လုံး၏ေဝရီေနေသာကုိေမာင္လုံး၏ေဝရီေနေသာကုိေမာင္လုံး၏ေဝရီေနေသာကုိေမာင္လုံး၏ေဝရီေနေသာ    မ်က္လုံးအစုံရဲ႕မ်က္လုံးအစုံရဲ႕မ်က္လုံးအစုံရဲ႕မ်က္လုံးအစုံရဲ႕    

ေနာက္ကြယ္ကေနာက္ကြယ္ကေနာက္ကြယ္ကေနာက္ကြယ္က    ခံစားခ်က္ကေလးေတြကုိခံစားခ်က္ကေလးေတြကုိခံစားခ်က္ကေလးေတြကုိခံစားခ်က္ကေလးေတြကုိ    မွန္းေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ေနမိေတာ့သတည္း။မွန္းေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ေနမိေတာ့သတည္း။မွန္းေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ေနမိေတာ့သတည္း။မွန္းေမွ်ာ္ေငးၾကည့္ေနမိေတာ့သတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၄၄၄၄၄၄၄၄))))))))        

သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္သံေယာဇဥ္ဆိုတာရယ္        ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့ေညာင္ပင္ေလးလိုေပါ့        

        

        

        

        ''''သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းကုိ    ရွရွရွရွင္ခန္းဘယ္သူျဖတ္ႏိုင္ပါ့င္ခန္းဘယ္သူျဖတ္ႏိုင္ပါ့င္ခန္းဘယ္သူျဖတ္ႏိုင္ပါ့င္ခန္းဘယ္သူျဖတ္ႏိုင္ပါ့... ... ... ... ပူတတ္သူတစ္သက္လြမ္္းေရာ့လို႔ပူတတ္သူတစ္သက္လြမ္္းေရာ့လို႔ပူတတ္သူတစ္သက္လြမ္္းေရာ့လို႔ပူတတ္သူတစ္သက္လြမ္္းေရာ့လို႔    လက္ကမ္းကာလက္ကမ္းကာလက္ကမ္းကာလက္ကမ္းကာ    

ေဝဒနာမမွ်ခ်င္လည္းေဝဒနာမမွ်ခ်င္လည္းေဝဒနာမမွ်ခ်င္လည္းေဝဒနာမမွ်ခ်င္လည္း... ... ... ... ဘဝေႏြအႏုသယေတာမွာဘဝေႏြအႏုသယေတာမွာဘဝေႏြအႏုသယေတာမွာဘဝေႏြအႏုသယေတာမွာ... ... ... ... သမုဒယအေမာေတြသမုဒယအေမာေတြသမုဒယအေမာေတြသမုဒယအေမာေတြ    တစ္ဇာတ္သိမ္းေအာင္တစ္ဇာတ္သိမ္းေအာင္တစ္ဇာတ္သိမ္းေအာင္တစ္ဇာတ္သိမ္းေအာင္    ((((ခုေတာ့ေလခုေတာ့ေလခုေတာ့ေလခုေတာ့ေလ) ) ) ) 

ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္ခပ္စိမ္းစိမ္းေနပါ့မယ္''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    စကားမ်ားကုိစကားမ်ားကုိစကားမ်ားကုိစကားမ်ားကုိ    နားဆင္ခံစားရင္းနားဆင္ခံစားရင္းနားဆင္ခံစားရင္းနားဆင္ခံစားရင္း    သူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲ    အလိုအေအလိုအေအလိုအေအလိုအေလ်ာက္လ်ာက္လ်ာက္လ်ာက္    

ဝင္ေရာက္လာေသာဝင္ေရာက္လာေသာဝင္ေရာက္လာေသာဝင္ေရာက္လာေသာ... ... ... ... ကဗ်ာဆရာကဗ်ာဆရာကဗ်ာဆရာကဗ်ာဆရာ    ေမာင္စိန္ဝင္းေမာင္စိန္ဝင္းေမာင္စိန္ဝင္းေမာင္စိန္ဝင္း((((ပုတီးကုန္းပုတီးကုန္းပုတီးကုန္းပုတီးကုန္း))))၏၏၏၏    ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကုိကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကုိကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကုိကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ကုိ    တီးတုိးေရ႐ြတ္မိေလ၏။တီးတုိးေရ႐ြတ္မိေလ၏။တီးတုိးေရ႐ြတ္မိေလ၏။တီးတုိးေရ႐ြတ္မိေလ၏။    ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္    

အမွ်င္တန္းေနေသာအမွ်င္တန္းေနေသာအမွ်င္တန္းေနေသာအမွ်င္တန္းေနေသာ    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းအားသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းအားသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းအားသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္ေခ်ာင္းအား    မည္သုိ႔မည္ပုံျဖတ္ရမည္။မည္သုိ႔မည္ပုံျဖတ္ရမည္။မည္သုိ႔မည္ပုံျဖတ္ရမည္။မည္သုိ႔မည္ပုံျဖတ္ရမည္။    မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္    

ျဖတ္ရမည္ဆိုသည္ကုိျဖတ္ရမည္ဆိုသည္ကုိျဖတ္ရမည္ဆိုသည္ကုိျဖတ္ရမည္ဆိုသည္ကုိ    သိဖို႔ကသိဖို႔ကသိဖို႔ကသိဖို႔က    အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။    ျဖတ္သင့္သည့္အခ်ိျဖတ္သင့္သည့္အခ်ိျဖတ္သင့္သည့္အခ်ိျဖတ္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္န္တြင္န္တြင္န္တြင္    တိတိပပတိတိပပတိတိပပတိတိပပ    မျဖတ္လိုက္ႏိုင္ပါကမျဖတ္လိုက္ႏိုင္ပါကမျဖတ္လိုက္ႏိုင္ပါကမျဖတ္လိုက္ႏိုင္ပါက    

ေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလေနျမင့္ေလအ႐ူးရင့္ေလ    ဆိုသက့ဲသို႔ဆိုသက့ဲသို႔ဆိုသက့ဲသို႔ဆိုသက့ဲသို႔    ၾကာေလခက္ေလျဖစ္တတ္ပါ၏။ၾကာေလခက္ေလျဖစ္တတ္ပါ၏။ၾကာေလခက္ေလျဖစ္တတ္ပါ၏။ၾကာေလခက္ေလျဖစ္တတ္ပါ၏။    ငယ္စဥ္ငယ္စဥ္ငယ္စဥ္ငယ္စဥ္    သူတုိ႔ငယ္ငယ္ကသူတုိ႔ငယ္ငယ္ကသူတုိ႔ငယ္ငယ္ကသူတုိ႔ငယ္ငယ္က    သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    
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ေက်ာင္းနံရံေထာင့္တြင္ေက်ာင္းနံရံေထာင့္တြင္ေက်ာင္းနံရံေထာင့္တြင္ေက်ာင္းနံရံေထာင့္တြင္    ေပါက္ေနေသာေပါက္ေနေသာေပါက္ေနေသာေပါက္ေနေသာ    ေညာင္ပင္ႏုႏုေသးေသးေလးကုိေညာင္ပင္ႏုႏုေသးေသးေလးကုိေညာင္ပင္ႏုႏုေသးေသးေလးကုိေညာင္ပင္ႏုႏုေသးေသးေလးကုိ    လက္ႏွင့္အျမစ္ပါမက်န္ေအာင္လက္ႏွင့္အျမစ္ပါမက်န္ေအာင္လက္ႏွင့္အျမစ္ပါမက်န္ေအာင္လက္ႏွင့္အျမစ္ပါမက်န္ေအာင္    ဆြဲႏုတ္ေနရင္းကဆြဲႏုတ္ေနရင္းကဆြဲႏုတ္ေနရင္းကဆြဲႏုတ္ေနရင္းက    

ေျပာခ့ဲဖူးသည့္စကားေလးကုိေျပာခ့ဲဖူးသည့္စကားေလးကုိေျပာခ့ဲဖူးသည့္စကားေလးကုိေျပာခ့ဲဖူးသည့္စကားေလးကုိ    သူဖ်တ္ခနဲသူဖ်တ္ခနဲသူဖ်တ္ခနဲသူဖ်တ္ခနဲ    သတိရမိေလ၏။သတိရမိေလ၏။သတိရမိေလ၏။သတိရမိေလ၏။    

    ''''''''ကေလးတုိ႔ေရကေလးတုိ႔ေရကေလးတုိ႔ေရကေလးတုိ႔ေရ    မေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊မေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊မေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊မေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊    မျဖစ္သင့္မခ်စ္သင့္တ့ဲမျဖစ္သင့္မခ်စ္သင့္တ့ဲမျဖစ္သင့္မခ်စ္သင့္တ့ဲမျဖစ္သင့္မခ်စ္သင့္တ့ဲ    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္    

ေဟာဒီေညာင္ပင္ေလးနဲ႔ေဟာဒီေညာင္ပင္ေလးနဲ႔ေဟာဒီေညာင္ပင္ေလးနဲ႔ေဟာဒီေညာင္ပင္ေလးနဲ႔    သဘာဝခ်င္းသဘာဝခ်င္းသဘာဝခ်င္းသဘာဝခ်င္း    သိပ္တူတာ။သိပ္တူတာ။သိပ္တူတာ။သိပ္တူတာ။    ခုပဲၾကည့္ေလခုပဲၾကည့္ေလခုပဲၾကည့္ေလခုပဲၾကည့္ေလ............    ေညာင္ပင္ေသးေသးေလးဆိုေတာ့ေညာင္ပင္ေသးေသးေလးဆိုေတာ့ေညာင္ပင္ေသးေသးေလးဆိုေတာ့ေညာင္ပင္ေသးေသးေလးဆိုေတာ့    အျမစ္ကေနၿပီးအျမစ္ကေနၿပီးအျမစ္ကေနၿပီးအျမစ္ကေနၿပီး    

တစ္ၿပံဳလုံးတစ္ၿပံဳလုံးတစ္ၿပံဳလုံးတစ္ၿပံဳလုံး    ကၽြတ္ထြက္သြားေအာင္ကၽြတ္ထြက္သြားေအာင္ကၽြတ္ထြက္သြားေအာင္ကၽြတ္ထြက္သြားေအာင္    ႏုတ္ပစ္လိုက္ရင္ႏုတ္ပစ္လိုက္ရင္ႏုတ္ပစ္လိုက္ရင္ႏုတ္ပစ္လိုက္ရင္    ကိစၥျပတ္သြားကိစၥျပတ္သြားကိစၥျပတ္သြားကိစၥျပတ္သြားၿပီ။ၿပီ။ၿပီ။ၿပီ။    ဒီလိုမႏုတ္ဘဲဒီလိုမႏုတ္ဘဲဒီလိုမႏုတ္ဘဲဒီလိုမႏုတ္ဘဲ    အမႈမ့ဲအမႈမ့ဲအမႈမ့ဲအမႈမ့ဲ    အမွတ္မ့ဲအမွတ္မ့ဲအမွတ္မ့ဲအမွတ္မ့ဲ    

ေညာင္ပင္ေလးေသးေသးေလးပါေညာင္ပင္ေလးေသးေသးေလးပါေညာင္ပင္ေလးေသးေသးေလးပါေညာင္ပင္ေလးေသးေသးေလးပါ    ကိစၥမရိွ၊ကိစၥမရိွ၊ကိစၥမရိွ၊ကိစၥမရိွ၊    ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူးဆုိၿပီးဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူးဆုိၿပီးဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူးဆုိၿပီးဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူးဆုိၿပီး    ပစ္ထားလိုက္မိရင္ပစ္ထားလိုက္မိရင္ပစ္ထားလိုက္မိရင္ပစ္ထားလိုက္မိရင္    ကုိယ္ကသတိမထားမိပါပဲကုိယ္ကသတိမထားမိပါပဲကုိယ္ကသတိမထားမိပါပဲကုိယ္ကသတိမထားမိပါပဲ    

တစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စ    ႀကီးထြားရွင္သန္လာမယ္ႀကီးထြားရွင္သန္လာမယ္ႀကီးထြားရွင္သန္လာမယ္ႀကီးထြားရွင္သန္လာမယ္... ... ... ... အပင္ကႀကီးထြားျမင့္တက္လာ႐ုံမကအပင္ကႀကီးထြားျမင့္တက္လာ႐ုံမကအပင္ကႀကီးထြားျမင့္တက္လာ႐ုံမကအပင္ကႀကီးထြားျမင့္တက္လာ႐ုံမက............    ေညာင္ျမစ္ကလည္းေညာင္ျမစ္ကလည္းေညာင္ျမစ္ကလည္းေညာင္ျမစ္ကလည္း    အုတ္နံရံေတြကုိအုတ္နံရံေတြကုိအုတ္နံရံေတြကုိအုတ္နံရံေတြကုိ    

အတင္းအဓၶမထိုးေဖာက္ၿပီးအတင္းအဓၶမထိုးေဖာက္ၿပီးအတင္းအဓၶမထိုးေဖာက္ၿပီးအတင္းအဓၶမထိုးေဖာက္ၿပီး        ေနရာယူသြားၿပီ။ေနရာယူသြားၿပီ။ေနရာယူသြားၿပီ။ေနရာယူသြားၿပီ။    ဒီလိုနဲ႔ပဲဒီလိုနဲ႔ပဲဒီလိုနဲ႔ပဲဒီလိုနဲ႔ပဲ    အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်    ဒီေညာင္ျမစ္ရဲ႕ထိုးေဖာက္မႈေၾကာင့္ဒီေညာင္ျမစ္ရဲ႕ထိုးေဖာက္မႈေၾကာင့္ဒီေညာင္ျမစ္ရဲ႕ထိုးေဖာက္မႈေၾကာင့္ဒီေညာင္ျမစ္ရဲ႕ထိုးေဖာက္မႈေၾကာင့္    

အုတ္နံရံႀကီးအုတ္နံရံႀကီးအုတ္နံရံႀကီးအုတ္နံရံႀကီး    ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားမွာပဲျဖစ္တယ္ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားမွာပဲျဖစ္တယ္ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားမွာပဲျဖစ္တယ္ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားမွာပဲျဖစ္တယ္... ... ... ... မေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုမေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုမေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခုမေကာင္းတ့ဲအက်င့္တစ္ခုခု    ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ----    ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊    

ေလာင္းကစားလုပ္တာဆိုရင္လည္းေလာင္းကစားလုပ္တာဆိုရင္လည္းေလာင္းကစားလုပ္တာဆိုရင္လည္းေလာင္းကစားလုပ္တာဆိုရင္လည္း    စစခ်င္းစစခ်င္းစစခ်င္းစစခ်င္း    အျမစ္မတြယ္ခင္မွာကတည္းကအျမစ္မတြယ္ခင္မွာကတည္းကအျမစ္မတြယ္ခင္မွာကတည္းကအျမစ္မတြယ္ခင္မွာကတည္းက    ႏုတ္ပစ္ရမယ္ႏုတ္ပစ္ရမယ္ႏုတ္ပစ္ရမယ္ႏုတ္ပစ္ရမယ္... ... ... ... မျဖစ္သင့္တ့ဲမျဖစ္သင့္တ့ဲမျဖစ္သင့္တ့ဲမျဖစ္သင့္တ့ဲ    

သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးဆိုရင္လည္းသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးဆိုရင္လည္းသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးဆိုရင္လည္းသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးဆိုရင္လည္း    ေသးေသးမွ်င္မွ်င္ေလးေသးေသးမွ်င္မွ်င္ေလးေသးေသးမွ်င္မွ်င္ေလးေသးေသးမွ်င္မွ်င္ေလး    စတြယ္ကတည္းကစတြယ္ကတည္းကစတြယ္ကတည္းကစတြယ္ကတည္းက    အျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံး    ျဖတ္မွ၊ျဖတ္မွ၊ျဖတ္မွ၊ျဖတ္မွ၊    ႏို႔မဟုတ္ရင္ႏို႔မဟုတ္ရင္ႏို႔မဟုတ္ရင္ႏို႔မဟုတ္ရင္    ဒီေႏွာင္ႀကိဳးကဒီေႏွာင္ႀကိဳးကဒီေႏွာင္ႀကိဳးကဒီေႏွာင္ႀကိဳးက    

ခိုင္သထက္ခိုင္၊ခိုင္သထက္ခိုင္၊ခိုင္သထက္ခိုင္၊ခိုင္သထက္ခိုင္၊    ၿမဲသထက္ၿမဲလာၿပီးၿမဲသထက္ၿမဲလာၿပီးၿမဲသထက္ၿမဲလာၿပီးၿမဲသထက္ၿမဲလာၿပီး    ျဖတ္လုိ႔မရတ့ဲအဆုံးျဖတ္လုိ႔မရတ့ဲအဆုံးျဖတ္လုိ႔မရတ့ဲအဆုံးျဖတ္လုိ႔မရတ့ဲအဆုံး    ကုိယ့္အသည္းႏွလုံးထဲကုိယ့္အသည္းႏွလုံးထဲကုိယ့္အသည္းႏွလုံးထဲကုိယ့္အသည္းႏွလုံးထဲ    ထိုးေဖာက္အျမစ္တြယ္ၿပီးထိုးေဖာက္အျမစ္တြယ္ၿပီးထိုးေဖာက္အျမစ္တြယ္ၿပီးထိုးေဖာက္အျမစ္တြယ္ၿပီး    အသည္းႏွလုံးေတြအသည္းႏွလုံးေတြအသည္းႏွလုံးေတြအသည္းႏွလုံးေတြ    

ကြဲေၾကရမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ကြဲေၾကရမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ကြဲေၾကရမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ကြဲေၾကရမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔    ရင္ဆိုင္ရတတ္ရင္ဆိုင္ရတတ္ရင္ဆိုင္ရတတ္ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္တယ္တယ္တယ္    ကေလးတို႔ေရကေလးတို႔ေရကေလးတို႔ေရကေလးတို႔ေရ''''''''    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းက    ဆရာေျပာျပခ့ဲဖူးသည့္ဆရာေျပာျပခ့ဲဖူးသည့္ဆရာေျပာျပခ့ဲဖူးသည့္ဆရာေျပာျပခ့ဲဖူးသည့္    ဒႆနေလးကဒႆနေလးကဒႆနေလးကဒႆနေလးက    မည္မွ်မွန္ကန္လိုက္ပါသနည္း။မည္မွ်မွန္ကန္လိုက္ပါသနည္း။မည္မွ်မွန္ကန္လိုက္ပါသနည္း။မည္မွ်မွန္ကန္လိုက္ပါသနည္း။    ခုပဲၾကည့္ခုပဲၾကည့္ခုပဲၾကည့္ခုပဲၾကည့္... ... ... ... 

ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    ျဖတ္သင့္ျဖတ္ထိုက္ေသာျဖတ္သင့္ျဖတ္ထိုက္ေသာျဖတ္သင့္ျဖတ္ထိုက္ေသာျဖတ္သင့္ျဖတ္ထိုက္ေသာ    သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကုိသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကုိသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကုိသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကုိ    မျဖတ္ရက္ဘဲမျဖတ္ရက္ဘဲမျဖတ္ရက္ဘဲမျဖတ္ရက္ဘဲ    မိုက္မိုက္မဲမဲမိုက္မိုက္မဲမဲမိုက္မိုက္မဲမဲမိုက္မိုက္မဲမဲ    ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိးျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိးျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိးျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိး    

ရင္မွာပုိက္ေထြးမိျခင္း၏ရင္မွာပုိက္ေထြးမိျခင္း၏ရင္မွာပုိက္ေထြးမိျခင္း၏ရင္မွာပုိက္ေထြးမိျခင္း၏    ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ    စာမ်က္ႏွာမ်ားကေတာ့စာမ်က္ႏွာမ်ားကေတာ့စာမ်က္ႏွာမ်ားကေတာ့စာမ်က္ႏွာမ်ားကေတာ့............    

    ''''''''ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္............    ေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိ    မထင္မွတ္ဘဲမထင္မွတ္ဘဲမထင္မွတ္ဘဲမထင္မွတ္ဘဲ    ျပန္ဆုံလုိက္ရတ့ဲအခ်ိန္ျပန္ဆုံလုိက္ရတ့ဲအခ်ိန္ျပန္ဆုံလုိက္ရတ့ဲအခ်ိန္ျပန္ဆုံလုိက္ရတ့ဲအခ်ိန္    ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ျဖစ္ခ်င္ေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း    

အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔    အက္ေၾကာင္းထေနတ့ဲအခ်ိန္နဲ႔အက္ေၾကာင္းထေနတ့ဲအခ်ိန္နဲ႔အက္ေၾကာင္းထေနတ့ဲအခ်ိန္နဲ႔အက္ေၾကာင္းထေနတ့ဲအခ်ိန္နဲ႔    တိုက္ဆိုင္သြားတာကလည္းတိုက္ဆိုင္သြားတာကလည္းတိုက္ဆိုင္သြားတာကလည္းတိုက္ဆိုင္သြားတာကလည္း    ဆိုး႐ြားတ့ဲကံၾကမၼာတစ္ခုပါပဲဗ်ာ။ဆိုး႐ြားတ့ဲကံၾကမၼာတစ္ခုပါပဲဗ်ာ။ဆိုး႐ြားတ့ဲကံၾကမၼာတစ္ခုပါပဲဗ်ာ။ဆိုး႐ြားတ့ဲကံၾကမၼာတစ္ခုပါပဲဗ်ာ။    

အိမ္ေထာင္ေရးကလည္းအိမ္ေထာင္ေရးကလည္းအိမ္ေထာင္ေရးကလည္းအိမ္ေထာင္ေရးကလည္း    အဆင္ေျပေနမယ္အဆင္ေျပေနမယ္အဆင္ေျပေနမယ္အဆင္ေျပေနမယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမေဆြေဆြကလည္းကၽြန္ေတာ့္မိန္းမေဆြေဆြကလည္းကၽြန္ေတာ့္မိန္းမေဆြေဆြကလည္းကၽြန္ေတာ့္မိန္းမေဆြေဆြကလည္း    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ဂ႐ုစုိက္တယ္။ဂ႐ုစုိက္တယ္။ဂ႐ုစုိက္တယ္။ဂ႐ုစုိက္တယ္။    

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေျပာရမယ္ဆုိရင္    ကၽြန္ေတာ္အိမ္မွာေပ်ာ္ေနရင္ကၽြန္ေတာ္အိမ္မွာေပ်ာ္ေနရင္ကၽြန္ေတာ္အိမ္မွာေပ်ာ္ေနရင္ကၽြန္ေတာ္အိမ္မွာေပ်ာ္ေနရင္    ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ    ျဖစ္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔    ထင္ျမင္မိတယ္ဆရာ။ထင္ျမင္မိတယ္ဆရာ။ထင္ျမင္မိတယ္ဆရာ။ထင္ျမင္မိတယ္ဆရာ။    

ညေနခင္းအလုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္လည္းညေနခင္းအလုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္လည္းညေနခင္းအလုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္လည္းညေနခင္းအလုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္လည္း    အိမ္ကုိလုံးဝမျပန္ခ်င္ဘူးအိမ္ကုိလုံးဝမျပန္ခ်င္ဘူးအိမ္ကုိလုံးဝမျပန္ခ်င္ဘူးအိမ္ကုိလုံးဝမျပန္ခ်င္ဘူး............။။။။    ဘယ္ကုိသေဝထိုးရမယ္ဆိုတာကုိပဲဘယ္ကုိသေဝထိုးရမယ္ဆိုတာကုိပဲဘယ္ကုိသေဝထိုးရမယ္ဆိုတာကုိပဲဘယ္ကုိသေဝထိုးရမယ္ဆိုတာကုိပဲ    ေျခလွမ္းရွာေျခလွမ္းရွာေျခလွမ္းရွာေျခလွမ္းရွာၿပီးၿပီးၿပီးၿပီး    

ေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာေျခဦးတည့္ရာ    ေဂၚလီေလးလိုေဂၚလီေလးလိုေဂၚလီေလးလိုေဂၚလီေလးလို    ေလွ်ာက္လိမ့္ခ်င္လာတယ္။ေလွ်ာက္လိမ့္ခ်င္လာတယ္။ေလွ်ာက္လိမ့္ခ်င္လာတယ္။ေလွ်ာက္လိမ့္ခ်င္လာတယ္။    ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    မိန္းမနဲ႔ကေလးနဲ႔မိန္းမနဲ႔ကေလးနဲ႔မိန္းမနဲ႔ကေလးနဲ႔မိန္းမနဲ႔ကေလးနဲ႔    ရိွေနပါလားဆိုတာကုိလည္းရိွေနပါလားဆိုတာကုိလည္းရိွေနပါလားဆိုတာကုိလည္းရိွေနပါလားဆိုတာကုိလည္း    

သတိေမ့ေမ့သြားၿပီးသတိေမ့ေမ့သြားၿပီးသတိေမ့ေမ့သြားၿပီးသတိေမ့ေမ့သြားၿပီး    လူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္လိုလူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္လိုလူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္လိုလူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္လို    ထင္ရာျမင္ရာေတြထင္ရာျမင္ရာေတြထင္ရာျမင္ရာေတြထင္ရာျမင္ရာေတြ    လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြလုပ္ခ်င္စိတ္ေတြလုပ္ခ်င္စိတ္ေတြလုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ    တစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စ    ခိုဝင္လာတယ္။ခိုဝင္လာတယ္။ခိုဝင္လာတယ္။ခိုဝင္လာတယ္။    

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    စကၠဴစြန္ေလးလိုပဲစကၠဴစြန္ေလးလိုပဲစကၠဴစြန္ေလးလိုပဲစကၠဴစြန္ေလးလိုပဲ    ေလထဲလြင့္ေမ်ာေလထဲလြင့္ေမ်ာေလထဲလြင့္ေမ်ာေလထဲလြင့္ေမ်ာပ်ံဝဲေနသလုိပ်ံဝဲေနသလုိပ်ံဝဲေနသလုိပ်ံဝဲေနသလုိ    ခံစားေနရခ်ိန္မွာခံစားေနရခ်ိန္မွာခံစားေနရခ်ိန္မွာခံစားေနရခ်ိန္မွာ    တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    ေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝက    

ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၊ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၊ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၊ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ၊    ကၽြန္ေတာ့္ကမာၻေလးထဲကၽြန္ေတာ့္ကမာၻေလးထဲကၽြန္ေတာ့္ကမာၻေလးထဲကၽြန္ေတာ့္ကမာၻေလးထဲ    ျပန္ေရာက္လာခ့ဲတာပါပဲဆရာ။ျပန္ေရာက္လာခ့ဲတာပါပဲဆရာ။ျပန္ေရာက္လာခ့ဲတာပါပဲဆရာ။ျပန္ေရာက္လာခ့ဲတာပါပဲဆရာ။    ကၽြန္ေတာ္ေဝေဝ့အိမ္ကုိကၽြန္ေတာ္ေဝေဝ့အိမ္ကုိကၽြန္ေတာ္ေဝေဝ့အိမ္ကုိကၽြန္ေတာ္ေဝေဝ့အိမ္ကုိ    သိသြားတ့ဲေန႔ကစၿပီးသိသြားတ့ဲေန႔ကစၿပီးသိသြားတ့ဲေန႔ကစၿပီးသိသြားတ့ဲေန႔ကစၿပီး    

ညေနတိုင္း၊ညေနတိုင္း၊ညေနတိုင္း၊ညေနတိုင္း၊    ညေနတိုင္းညေနတိုင္းညေနတိုင္းညေနတိုင္း    ဇင္ေမာင္ေမာင္ေလးဇင္ေမာင္ေမာင္ေလးဇင္ေမာင္ေမာင္ေလးဇင္ေမာင္ေမာင္ေလး    ဒူးနည္းနည္းၿပဲသြားတ့ဲဒဏ္ရာကုိဒူးနည္းနည္းၿပဲသြားတ့ဲဒဏ္ရာကုိဒူးနည္းနည္းၿပဲသြားတ့ဲဒဏ္ရာကုိဒူးနည္းနည္းၿပဲသြားတ့ဲဒဏ္ရာကုိ    အေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီးအေၾကာင္းျပၿပီး    သြားလည္ခ့ဲတယ္။သြားလည္ခ့ဲတယ္။သြားလည္ခ့ဲတယ္။သြားလည္ခ့ဲတယ္။    

ပထပထပထပထမတစ္ရက္၊မတစ္ရက္၊မတစ္ရက္၊မတစ္ရက္၊    ႏွစ္ရက္မွာေတာ့ႏွစ္ရက္မွာေတာ့ႏွစ္ရက္မွာေတာ့ႏွစ္ရက္မွာေတာ့    အိုေကပါပဲ။အိုေကပါပဲ။အိုေကပါပဲ။အိုေကပါပဲ။    သူကသူကသူကသူက    ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္    စကားျပန္ေျပာဧည့္ခံပါတယ္။စကားျပန္ေျပာဧည့္ခံပါတယ္။စကားျပန္ေျပာဧည့္ခံပါတယ္။စကားျပန္ေျပာဧည့္ခံပါတယ္။    

တတိယတတိယတတိယတတိယရက္ကုိလည္းေရာက္ေရာရက္ကုိလည္းေရာက္ေရာရက္ကုိလည္းေရာက္ေရာရက္ကုိလည္းေရာက္ေရာ    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    အလိမၼာနည္းနဲ႔အလိမၼာနည္းနဲ႔အလိမၼာနည္းနဲ႔အလိမၼာနည္းနဲ႔    ႏွင္ေတာ့တာပါပဲ။ႏွင္ေတာ့တာပါပဲ။ႏွင္ေတာ့တာပါပဲ။ႏွင္ေတာ့တာပါပဲ။    ကုိေမာင္ကုိေမာင္ကုိေမာင္ကုိေမာင္............    ေဝတို႔သားအမိကေဝတို႔သားအမိကေဝတို႔သားအမိကေဝတို႔သားအမိက    

ဒီရပ္ကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာဒီရပ္ကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာဒီရပ္ကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာဒီရပ္ကြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ    ႏွစ္ေယာက္ထဲေနရတ့ဲႏွစ္ေယာက္ထဲေနရတ့ဲႏွစ္ေယာက္ထဲေနရတ့ဲႏွစ္ေယာက္ထဲေနရတ့ဲ    မုဆိုးမသားအမိပါ။မုဆိုးမသားအမိပါ။မုဆိုးမသားအမိပါ။မုဆိုးမသားအမိပါ။    ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့ဒီေတာ့    သံသယမ်က္သံသယမ်က္သံသယမ်က္သံသယမ်က္လုံးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕လုံးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕လုံးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕လုံးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕    

ေအာက္မွာေအာက္မွာေအာက္မွာေအာက္မွာ    မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ေနရတာမို႔မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ေနရတာမို႔မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ေနရတာမို႔မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ေနရတာမို႔... ... ... ... ကုိေမာင္လာလည္တာကုိကုိေမာင္လာလည္တာကုိကုိေမာင္လာလည္တာကုိကုိေမာင္လာလည္တာကုိ    ဝမ္းသာေပမယ့္ဝမ္းသာေပမယ့္ဝမ္းသာေပမယ့္ဝမ္းသာေပမယ့္    ခဏခဏလာလည္တာေတာ့ခဏခဏလာလည္တာေတာ့ခဏခဏလာလည္တာေတာ့ခဏခဏလာလည္တာေတာ့    

မသင့္ေတာ္ပါဘူးလို႔ပဲမသင့္ေတာ္ပါဘူးလို႔ပဲမသင့္ေတာ္ပါဘူးလို႔ပဲမသင့္ေတာ္ပါဘူးလို႔ပဲ    အားနာနာ၊အားနာနာ၊အားနာနာ၊အားနာနာ၊    မ်က္ႏွာပူပူနဲ႔မ်က္ႏွာပူပူနဲ႔မ်က္ႏွာပူပူနဲ႔မ်က္ႏွာပူပူနဲ႔    ေျပာရပါလိမ့္မယ္တ့ဲေျပာရပါလိမ့္မယ္တ့ဲေျပာရပါလိမ့္မယ္တ့ဲေျပာရပါလိမ့္မယ္တ့ဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    
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    ေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝက    အဲသလိုေျပာလိုက္ၿပီးအဲသလိုေျပာလိုက္ၿပီးအဲသလိုေျပာလိုက္ၿပီးအဲသလိုေျပာလိုက္ၿပီး    ေနာက္တစ္ေန႔ကစလုိ႔ေနာက္တစ္ေန႔ကစလုိ႔ေနာက္တစ္ေန႔ကစလုိ႔ေနာက္တစ္ေန႔ကစလုိ႔    ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    ေဝေဝတို႔အိမ္ကုိေဝေဝတို႔အိမ္ကုိေဝေဝတို႔အိမ္ကုိေဝေဝတို႔အိမ္ကုိ    

သြားသြားသြားသြားမလည္ရဲေတာ့ဘူးဆရာ။မလည္ရဲေတာ့ဘူးဆရာ။မလည္ရဲေတာ့ဘူးဆရာ။မလည္ရဲေတာ့ဘူးဆရာ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲ    စိတ္ထဲစိတ္ထဲစိတ္ထဲစိတ္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲမွာႏွလုံးသားထဲမွာႏွလုံးသားထဲမွာႏွလုံးသားထဲမွာ    ေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝက... ... ... ... အၿမဲေနရာယူထားသလိုပဲအၿမဲေနရာယူထားသလိုပဲအၿမဲေနရာယူထားသလိုပဲအၿမဲေနရာယူထားသလိုပဲ    

ျဖစ္ေနတယ္။ျဖစ္ေနတယ္။ျဖစ္ေနတယ္။ျဖစ္ေနတယ္။    ဒုကၡပါပဲဆရာရယ္ဒုကၡပါပဲဆရာရယ္ဒုကၡပါပဲဆရာရယ္ဒုကၡပါပဲဆရာရယ္... ... ... ... အိမ္ကေဆြေဆြကုိလည္းအိမ္ကေဆြေဆြကုိလည္းအိမ္ကေဆြေဆြကုိလည္းအိမ္ကေဆြေဆြကုိလည္း    ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လို႔ဆိုၿပီးယူခ့ဲတာပဲ။ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လို႔ဆိုၿပီးယူခ့ဲတာပဲ။ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လို႔ဆိုၿပီးယူခ့ဲတာပဲ။ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လို႔ဆိုၿပီးယူခ့ဲတာပဲ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ေဆြေဆြကေဆြေဆြကေဆြေဆြကေဆြေဆြက    

ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔၊ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔၊ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔၊ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္လုိ႔၊    ျမတ္ႏုိးလုိ႔ယူထားခ့ဲတ့ဲျမတ္ႏုိးလုိ႔ယူထားခ့ဲတ့ဲျမတ္ႏုိးလုိ႔ယူထားခ့ဲတ့ဲျမတ္ႏုိးလုိ႔ယူထားခ့ဲတ့ဲ    ေဆြေဆြနဲ႔မတူေတာ့ဘဲေဆြေဆြနဲ႔မတူေတာ့ဘဲေဆြေဆြနဲ႔မတူေတာ့ဘဲေဆြေဆြနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ    ေနာက္လူတစ္ေယာက္လုိေနာက္လူတစ္ေယာက္လုိေနာက္လူတစ္ေယာက္လုိေနာက္လူတစ္ေယာက္လုိ    ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။    ခ်စ္စရာလည္းခ်စ္စရာလည္းခ်စ္စရာလည္းခ်စ္စရာလည္း    

မေကာင္းေတာ့ဘူး။မေကာင္းေတာ့ဘူး။မေကာင္းေတာ့ဘူး။မေကာင္းေတာ့ဘူး။    သူရိွေနတ့ဲေနရာသူရိွေနတ့ဲေနရာသူရိွေနတ့ဲေနရာသူရိွေနတ့ဲေနရာ    အိမ္ကလည္းအိမ္ကလည္းအိမ္ကလည္းအိမ္ကလည္း    ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။    အဲသလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွအဲသလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွအဲသလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွအဲသလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ    ငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းက    

ခ်စ္ခ့ဲဖူးတ့ဲေဝေဝကုိခ်စ္ခ့ဲဖူးတ့ဲေဝေဝကုိခ်စ္ခ့ဲဖူးတ့ဲေဝေဝကုိခ်စ္ခ့ဲဖူးတ့ဲေဝေဝကုိ    တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    လာျပန္ဆုံေတြ႔ရတာဟာလာျပန္ဆုံေတြ႔ရတာဟာလာျပန္ဆုံေတြ႔ရတာဟာလာျပန္ဆုံေတြ႔ရတာဟာ    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲက    ညႇိဳးႏြမ္းသြားတ့ဲညႇိဳးႏြမ္းသြားတ့ဲညႇိဳးႏြမ္းသြားတ့ဲညႇိဳးႏြမ္းသြားတ့ဲ    အခ်စ္ပန္းေအခ်စ္ပန္းေအခ်စ္ပန္းေအခ်စ္ပန္းေလးျပန္ၿပီးလးျပန္ၿပီးလးျပန္ၿပီးလးျပန္ၿပီး    

လန္းဆန္းလာသလိုပဲလန္းဆန္းလာသလိုပဲလန္းဆန္းလာသလိုပဲလန္းဆန္းလာသလိုပဲ    ခံစားရပါတယ္။ခံစားရပါတယ္။ခံစားရပါတယ္။ခံစားရပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ္ဘာဆက္လုပ္လုိ႔လုပ္ရမွန္းလည္းကၽြန္ေတာ္ဘာဆက္လုပ္လုိ႔လုပ္ရမွန္းလည္းကၽြန္ေတာ္ဘာဆက္လုပ္လုိ႔လုပ္ရမွန္းလည္းကၽြန္ေတာ္ဘာဆက္လုပ္လုိ႔လုပ္ရမွန္းလည္း    မသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။မသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။မသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။မသိေတာ့ပါဘူးဆရာ။    

တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ထဲမွာ    ေဝေဝေျပာတ့ဲစကားေတြကုိေဝေဝေျပာတ့ဲစကားေတြကုိေဝေဝေျပာတ့ဲစကားေတြကုိေဝေဝေျပာတ့ဲစကားေတြကုိ    လုံးဝသေဘာတူလက္ခံပါတယ္။လုံးဝသေဘာတူလက္ခံပါတယ္။လုံးဝသေဘာတူလက္ခံပါတယ္။လုံးဝသေဘာတူလက္ခံပါတယ္။    

ေဝေဝဘာေၾကာင့္ေဝေဝဘာေၾကာင့္ေဝေဝဘာေၾကာင့္ေဝေဝဘာေၾကာင့္    ကၽြန္ေတာ္နဲ႔မေတြ႔ဘဲကၽြန္ေတာ္နဲ႔မေတြ႔ဘဲကၽြန္ေတာ္နဲ႔မေတြ႔ဘဲကၽြန္ေတာ္နဲ႔မေတြ႔ဘဲ    ေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာကုိလည္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာကုိလည္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာကုိလည္းေရွာင္ေနတယ္ဆိုတာကုိလည္း    သူမေျသူမေျသူမေျသူမေျပာေပမယ့္ပာေပမယ့္ပာေပမယ့္ပာေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္သိနားလည္ပါတယ္။    

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕    ဇာတ္လမ္းေလးဟာဇာတ္လမ္းေလးဟာဇာတ္လမ္းေလးဟာဇာတ္လမ္းေလးဟာ    မစခင္ကတည္းကမစခင္ကတည္းကမစခင္ကတည္းကမစခင္ကတည္းက    အဆုံးသတ္ပစ္ဖို႔အဆုံးသတ္ပစ္ဖို႔အဆုံးသတ္ပစ္ဖို႔အဆုံးသတ္ပစ္ဖို႔    ေကာင္းတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းေကာင္းတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းေကာင္းတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းေကာင္းတယ္ဆိုတ့ဲအေၾကာင္း............    

ေရွ႕ဆက္ဖို႔လည္းေရွ႕ဆက္ဖို႔လည္းေရွ႕ဆက္ဖို႔လည္းေရွ႕ဆက္ဖို႔လည္း    မသင့္တ့ဲအေၾကာင္းမသင့္တ့ဲအေၾကာင္းမသင့္တ့ဲအေၾကာင္းမသင့္တ့ဲအေၾကာင္း... ... ... ... မျဖစ္သင့္၊မျဖစ္သင့္၊မျဖစ္သင့္၊မျဖစ္သင့္၊    မဆက္သင့္တ့ဲမဆက္သင့္တ့ဲမဆက္သင့္တ့ဲမဆက္သင့္တ့ဲ    ဇာတ္လမ္းေလးကုိဇာတ္လမ္းေလးကုိဇာတ္လမ္းေလးကုိဇာတ္လမ္းေလးကုိ    အေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းက    ရပ္ပစ္ရမယ္လုိ႔ရပ္ပစ္ရမယ္လုိ႔ရပ္ပစ္ရမယ္လုိ႔ရပ္ပစ္ရမယ္လုိ႔    

ဦးေႏွာက္ကသိေပမယ့္ဦးေႏွာက္ကသိေပမယ့္ဦးေႏွာက္ကသိေပမယ့္ဦးေႏွာက္ကသိေပမယ့္    ႏွလုံးႏွလုံးႏွလုံးႏွလုံးသားကေတာ့သားကေတာ့သားကေတာ့သားကေတာ့    လက္မခံဘူးဆရာ။လက္မခံဘူးဆရာ။လက္မခံဘူးဆရာ။လက္မခံဘူးဆရာ။    ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြလုပ္မိလဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြလုပ္မိလဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြလုပ္မိလဲဆိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြလုပ္မိလဲဆိုေတာ့    ညေနခင္းညေနခင္းညေနခင္းညေနခင္း    

အလုပ္ကျပန္တိုင္းအလုပ္ကျပန္တိုင္းအလုပ္ကျပန္တိုင္းအလုပ္ကျပန္တိုင္း    အိမ္ကုိေရာက္မသြားဘဲအိမ္ကုိေရာက္မသြားဘဲအိမ္ကုိေရာက္မသြားဘဲအိမ္ကုိေရာက္မသြားဘဲ    သူ႔အလိုလိုကုိသူ႔အလိုလိုကုိသူ႔အလိုလိုကုိသူ႔အလိုလိုကုိ    ေျခလွမ္းေတြကေျခလွမ္းေတြကေျခလွမ္းေတြကေျခလွမ္းေတြက    ဟိုးတစ္ေန႔တုန္းကဟိုးတစ္ေန႔တုန္းကဟိုးတစ္ေန႔တုန္းကဟိုးတစ္ေန႔တုန္းက    ေဝေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေဝေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေဝေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေဝေဝနဲ႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    

ေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲေတြ႔ခ့ဲရတ့ဲ    ပန္းၿခံေလးထဲကပန္းၿခံေလးထဲကပန္းၿခံေလးထဲကပန္းၿခံေလးထဲက    ခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲ    ေရာက္ေရာက္သြားမိတယ္ဆရာ။ေရာက္ေရာက္သြားမိတယ္ဆရာ။ေရာက္ေရာက္သြားမိတယ္ဆရာ။ေရာက္ေရာက္သြားမိတယ္ဆရာ။    

    ညေနညေနတိုင္းညေနညေနတိုင္းညေနညေနတိုင္းညေနညေနတိုင္း    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    အဲဒီခုံတန္းလ်ားမွာအဲဒီခုံတန္းလ်ားမွာအဲဒီခုံတန္းလ်ားမွာအဲဒီခုံတန္းလ်ားမွာ    သြားသြားထိုင္ၿပီးသြားသြားထိုင္ၿပီးသြားသြားထိုင္ၿပီးသြားသြားထိုင္ၿပီး    ေငးငုိင္ေတြမႈိင္ေနမိေတာ့တယ္ဆရာေငးငုိင္ေတြမႈိင္ေနမိေတာ့တယ္ဆရာေငးငုိင္ေတြမႈိင္ေနမိေတာ့တယ္ဆရာေငးငုိင္ေတြမႈိင္ေနမိေတာ့တယ္ဆရာ............။။။။    

စိတ္ေတြကလည္းစိတ္ေတြကလည္းစိတ္ေတြကလည္းစိတ္ေတြကလည္း    ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔    ဘယ္ေပါက္မွန္းေတာင္ဘယ္ေပါက္မွန္းေတာင္ဘယ္ေပါက္မွန္းေတာင္ဘယ္ေပါက္မွန္းေတာင္    မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မသိေလာက္ေအာင္ပါပဲ။    အဲဒီလိုနဲ႔အဲဒီလိုနဲ႔အဲဒီလိုနဲ႔အဲဒီလိုနဲ႔... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။    

ႏွစ္ပတ္သုံးပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးတ့ဲေနာက္ႏွစ္ပတ္သုံးပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးတ့ဲေနာက္ႏွစ္ပတ္သုံးပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးတ့ဲေနာက္ႏွစ္ပတ္သုံးပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးတ့ဲေနာက္    ညေနခင္းေလးတစ္ခုမွာညေနခင္းေလးတစ္ခုမွာညေနခင္းေလးတစ္ခုမွာညေနခင္းေလးတစ္ခုမွာ    ခါတိုင္းလိုပဲခါတိုင္းလိုပဲခါတိုင္းလိုပဲခါတိုင္းလိုပဲ    ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းည္းည္းည္း    

ခုံတန္းလ်ားေလးမွာခုံတန္းလ်ားေလးမွာခုံတန္းလ်ားေလးမွာခုံတန္းလ်ားေလးမွာ    ထိုင္ၿပီးငုိင္ေနတုန္းထိုင္ၿပီးငုိင္ေနတုန္းထိုင္ၿပီးငုိင္ေနတုန္းထိုင္ၿပီးငုိင္ေနတုန္း    ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အေနာက္ဘက္ကေနၿပီးကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အေနာက္ဘက္ကေနၿပီးကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အေနာက္ဘက္ကေနၿပီးကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အေနာက္ဘက္ကေနၿပီး    မ်က္လုံးႏွစ္ဖက္ကုိမ်က္လုံးႏွစ္ဖက္ကုိမ်က္လုံးႏွစ္ဖက္ကုိမ်က္လုံးႏွစ္ဖက္ကုိ    လက္ႏုႏုေလးလက္ႏုႏုေလးလက္ႏုႏုေလးလက္ႏုႏုေလး    

ႏွစ္ဖက္ကေနၿပီးႏွစ္ဖက္ကေနၿပီးႏွစ္ဖက္ကေနၿပီးႏွစ္ဖက္ကေနၿပီး    လာပိတ္လုိက္တာကုိလာပိတ္လုိက္တာကုိလာပိတ္လုိက္တာကုိလာပိတ္လုိက္တာကုိ    ခံစားလိုက္ရတယ္။ခံစားလိုက္ရတယ္။ခံစားလိုက္ရတယ္။ခံစားလိုက္ရတယ္။    အိုးအိုးအိုးအိုး... ... ... ... အဲဒီလက္ႏုႏုကေလးရဲ႕အဲဒီလက္ႏုႏုကေလးရဲ႕အဲဒီလက္ႏုႏုကေလးရဲ႕အဲဒီလက္ႏုႏုကေလးရဲ႕    ေႏြးေထြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတ့ဲေႏြးေထြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတ့ဲေႏြးေထြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတ့ဲေႏြးေထြးေပ်ာ့ေပ်ာင္းတ့ဲ    

အထိအေတြ႔အထိအေတြ႔အထိအေတြ႔အထိအေတြ႔ရယ္ရယ္ရယ္ရယ္... ... ... ... စပယ္ပန္းရနံ႔ေလးနဲ႔စပယ္ပန္းရနံ႔ေလးနဲ႔စပယ္ပန္းရနံ႔ေလးနဲ႔စပယ္ပန္းရနံ႔ေလးနဲ႔    ဆင္ဆင္တူတ့ဲဆင္ဆင္တူတ့ဲဆင္ဆင္တူတ့ဲဆင္ဆင္တူတ့ဲ    ကုိယ္သင္းကုိယ္သင္းကုိယ္သင္းကုိယ္သင္းရနံ႔ေလးရယ္ကရနံ႔ေလးရယ္ကရနံ႔ေလးရယ္ကရနံ႔ေလးရယ္က    ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ထဲကုိကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ထဲကုိကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ထဲကုိကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ထဲကုိ    

တဆတ္ဆတ္လႈပ္ခုန္ေစတယ္တဆတ္ဆတ္လႈပ္ခုန္ေစတယ္တဆတ္ဆတ္လႈပ္ခုန္ေစတယ္တဆတ္ဆတ္လႈပ္ခုန္ေစတယ္... ... ... ... ရင္ထဲမွာရင္ထဲမွာရင္ထဲမွာရင္ထဲမွာ    တသိမ့္သိမ့္တသိမ့္သိမ့္တသိမ့္သိမ့္တသိမ့္သိမ့္    ခံစားရေစတယ္။ခံစားရေစတယ္။ခံစားရေစတယ္။ခံစားရေစတယ္။    အဲဒီလက္ကေလးႏွစ္ဖက္ကအဲဒီလက္ကေလးႏွစ္ဖက္ကအဲဒီလက္ကေလးႏွစ္ဖက္ကအဲဒီလက္ကေလးႏွစ္ဖက္က    ဘယ္သူ႔လက္လဲဆိုတာဘယ္သူ႔လက္လဲဆိုတာဘယ္သူ႔လက္လဲဆိုတာဘယ္သူ႔လက္လဲဆိုတာ    

ေျပာဖို႔လုိမယ္ေျပာဖို႔လုိမယ္ေျပာဖို႔လုိမယ္ေျပာဖို႔လုိမယ္    မထင္ဘူးေနာ္ဆရာ။မထင္ဘူးေနာ္ဆရာ။မထင္ဘူးေနာ္ဆရာ။မထင္ဘူးေနာ္ဆရာ။    ''''ကုိေမာင္ကုိေမာင္ကုိေမာင္ကုိေမာင္............    ေဝလည္းေဝလည္းေဝလည္းေဝလည္း    ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့    ဘယ္လိုမွစိတ္ကုိဘယ္လိုမွစိတ္ကုိဘယ္လိုမွစိတ္ကုိဘယ္လိုမွစိတ္ကုိ    မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔    ကို႔အနားကုိကို႔အနားကုိကို႔အနားကုိကို႔အနားကုိ    

ေရာက္လာခ့ဲေတာ့ေရာက္လာခ့ဲေတာ့ေရာက္လာခ့ဲေတာ့ေရာက္လာခ့ဲေတာ့တာပါပဲ။တာပါပဲ။တာပါပဲ။တာပါပဲ။    ခါတိုင္းေဝလည္းခါတိုင္းေဝလည္းခါတိုင္းေဝလည္းခါတိုင္းေဝလည္း    ဒီေနရာေလးကုိဒီေနရာေလးကုိဒီေနရာေလးကုိဒီေနရာေလးကုိ    မရည္႐ြယ္ဘဲနဲ႔မရည္႐ြယ္ဘဲနဲ႔မရည္႐ြယ္ဘဲနဲ႔မရည္႐ြယ္ဘဲနဲ႔    သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    ေရာက္ေရာက္လာတယ္။ေရာက္ေရာက္လာတယ္။ေရာက္ေရာက္လာတယ္။ေရာက္ေရာက္လာတယ္။    

ဟုိးအေဝးကပဲဟုိးအေဝးကပဲဟုိးအေဝးကပဲဟုိးအေဝးကပဲ    ကုိေမာင္တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတာကုိကုိေမာင္တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတာကုိကုိေမာင္တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတာကုိကုိေမာင္တစ္ေယာက္တည္းထိုင္ေနတာကုိ    လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီးလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီးလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီးလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး    ကုိေမာင္မသိေအာင္ကုိေမာင္မသိေအာင္ကုိေမာင္မသိေအာင္ကုိေမာင္မသိေအာင္    တိတ္တိတ္ေလးတိတ္တိတ္ေလးတိတ္တိတ္ေလးတိတ္တိတ္ေလး    

ျပန္ထြက္ထြက္သြားရတာျပန္ထြက္ထြက္သြားရတာျပန္ထြက္ထြက္သြားရတာျပန္ထြက္ထြက္သြားရတာ    ဘယ္ႏွခါေလာက္ရိွၿပီလဲဘယ္ႏွခါေလာက္ရိွၿပီလဲဘယ္ႏွခါေလာက္ရိွၿပီလဲဘယ္ႏွခါေလာက္ရိွၿပီလဲ    ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္... ... ... ... ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့    ျပန္ထြက္သြားဖိုျပန္ထြက္သြားဖိုျပန္ထြက္သြားဖိုျပန္ထြက္သြားဖို႔႔ ႔႔    ဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိ    

အင္အားမရိွေတာ့ဘူးအင္အားမရိွေတာ့ဘူးအင္အားမရိွေတာ့ဘူးအင္အားမရိွေတာ့ဘူး    ကုိေမာင္။ကုိေမာင္။ကုိေမာင္။ကုိေမာင္။    ဦးေႏွာက္ထဲကေတာ့ဦးေႏွာက္ထဲကေတာ့ဦးေႏွာက္ထဲကေတာ့ဦးေႏွာက္ထဲကေတာ့    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    မလာသင့္ဘူးဆိုတာမလာသင့္ဘူးဆိုတာမလာသင့္ဘူးဆိုတာမလာသင့္ဘူးဆိုတာ    သိရိွလက္ခံထားေပမယ့္သိရိွလက္ခံထားေပမယ့္သိရိွလက္ခံထားေပမယ့္သိရိွလက္ခံထားေပမယ့္    

ႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    ခံစားခ်က္ကုိေတာ့ခံစားခ်က္ကုိေတာ့ခံစားခ်က္ကုိေတာ့ခံစားခ်က္ကုိေတာ့    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔    ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့ဒီေန႔ေတာ့    ကုိေမာင့္အနားကုိကုိေမာင့္အနားကုိကုိေမာင့္အနားကုိကုိေမာင့္အနားကုိ    ေရာက္လာခ့ဲရၿပီေရာက္လာခ့ဲရၿပီေရာက္လာခ့ဲရၿပီေရာက္လာခ့ဲရၿပီ    

ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္''''    

    အဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔က............    ေဝေဝေျပာခ့ဲတ့ဲစကားေလးေဝေဝေျပာခ့ဲတ့ဲစကားေလးေဝေဝေျပာခ့ဲတ့ဲစကားေလးေဝေဝေျပာခ့ဲတ့ဲစကားေလးကုိကုိကုိကုိ    တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္    

တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္    ဘယ္လိုစကားကုိမွဘယ္လိုစကားကုိမွဘယ္လိုစကားကုိမွဘယ္လိုစကားကုိမွ    ေျပာစရာမလုိေလာက္ေအာင္ေျပာစရာမလုိေလာက္ေအာင္ေျပာစရာမလုိေလာက္ေအာင္ေျပာစရာမလုိေလာက္ေအာင္    ႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္းႏွလုံးသားခ်င္း    သိနားလည္သြားခ့ဲၿပီဆရာသိနားလည္သြားခ့ဲၿပီဆရာသိနားလည္သြားခ့ဲၿပီဆရာသိနားလည္သြားခ့ဲၿပီဆရာ''''''''    

ဟုေျပာၿပီးဟုေျပာၿပီးဟုေျပာၿပီးဟုေျပာၿပီး    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    ရီေဝေသာရီေဝေသာရီေဝေသာရီေဝေသာ    မ်က္လုံးအစုံႏွင့္မ်က္လုံးအစုံႏွင့္မ်က္လုံးအစုံႏွင့္မ်က္လုံးအစုံႏွင့္    ခပ္ေဝးေဝးကုိခပ္ေဝးေဝးကုိခပ္ေဝးေဝးကုိခပ္ေဝးေဝးကုိ    ေငးၾကည့္ေနေလ၏။ေငးၾကည့္ေနေလ၏။ေငးၾကည့္ေနေလ၏။ေငးၾကည့္ေနေလ၏။    သူတုိ႔ဇာတ္လမ္းသူတုိ႔ဇာတ္လမ္းသူတုိ႔ဇာတ္လမ္းသူတုိ႔ဇာတ္လမ္း    

မည္သို႔ဆက္မည္နည္း။မည္သို႔ဆက္မည္နည္း။မည္သို႔ဆက္မည္နည္း။မည္သို႔ဆက္မည္နည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေတာ့ျဖင့္    သူတို႔ငယ္ငယ္ကသူတို႔ငယ္ငယ္ကသူတို႔ငယ္ငယ္ကသူတို႔ငယ္ငယ္က    ဆရာေျပာခ့ဲဖူးသည့္ဆရာေျပာခ့ဲဖူးသည့္ဆရာေျပာခ့ဲဖူးသည့္ဆရာေျပာခ့ဲဖူးသည့္    ေညာင္ပင္ကေလးေညာင္ပင္ကေလးေညာင္ပင္ကေလးေညာင္ပင္ကေလး    

စိမ္းႏုႏုစိမ္းႏုႏုစိမ္းႏုႏုစိမ္းႏုႏု    ပုံျပင္ေလးကုိပုံျပင္ေလးကုိပုံျပင္ေလးကုိပုံျပင္ေလးကုိ    အေျပးကေလးအေျပးကေလးအေျပးကေလးအေျပးကေလး    ျမင္ေယာင္ေနမိေတာ့သတည္း။ျမင္ေယာင္ေနမိေတာ့သတည္း။ျမင္ေယာင္ေနမိေတာ့သတည္း။ျမင္ေယာင္ေနမိေတာ့သတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၅၅၅၅၅၅၅၅))))))))        

ကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီး        ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္ခေခြးတန္းမွသည္        ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔ခ်စ္တကၠသုိလ္ဆီသို႔        

        

        

    ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္    တစ္စုံတတစ္စုံတတစ္စုံတတစ္စုံတစ္ရာေသာအလုပ္သည္စ္ရာေသာအလုပ္သည္စ္ရာေသာအလုပ္သည္စ္ရာေသာအလုပ္သည္    မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္၊မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္၊မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္၊မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္၊    မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ပါဟုမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ပါဟုမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ပါဟုမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္ပါဟု    ဦးေႏွာက္ထဲကဦးေႏွာက္ထဲကဦးေႏွာက္ထဲကဦးေႏွာက္ထဲက    

ေလးေလးနက္နက္ႀကီးသိ၏။ေလးေလးနက္နက္ႀကီးသိ၏။ေလးေလးနက္နက္ႀကီးသိ၏။ေလးေလးနက္နက္ႀကီးသိ၏။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    သြားေတာ့မည္သြားေတာ့မည္သြားေတာ့မည္သြားေတာ့မည္... ... ... ... လုပ္ေတာ့မည္ဟုလုပ္ေတာ့မည္ဟုလုပ္ေတာ့မည္ဟုလုပ္ေတာ့မည္ဟု    ေျခလွမ္းျပင္ၿပီးမွေျခလွမ္းျပင္ၿပီးမွေျခလွမ္းျပင္ၿပီးမွေျခလွမ္းျပင္ၿပီးမွ    ေျခလွမ္းတုိ႔သည္ေျခလွမ္းတုိ႔သည္ေျခလွမ္းတုိ႔သည္ေျခလွမ္းတုိ႔သည္    

ခဲဆြဲထားသက့ဲသုိ႔ခဲဆြဲထားသက့ဲသုိ႔ခဲဆြဲထားသက့ဲသုိ႔ခဲဆြဲထားသက့ဲသုိ႔    ေလးလံလြန္းေနေခ်၏။ေလးလံလြန္းေနေခ်၏။ေလးလံလြန္းေနေခ်၏။ေလးလံလြန္းေနေခ်၏။    သို႔ပါေသာ္လည္းသို႔ပါေသာ္လည္းသို႔ပါေသာ္လည္းသို႔ပါေသာ္လည္း    ႏွလုံးသား၏ႏွလုံးသား၏ႏွလုံးသား၏ႏွလုံးသား၏    ခံစားမႈစြမ္းအားသည္ခံစားမႈစြမ္းအားသည္ခံစားမႈစြမ္းအားသည္ခံစားမႈစြမ္းအားသည္    ဦးေႏွာဦးေႏွာဦးေႏွာဦးေႏွာက္အသိကုိက္အသိကုိက္အသိကုိက္အသိကုိ    

အႏိုင္ယူသြားေလေသာအခါအႏိုင္ယူသြားေလေသာအခါအႏိုင္ယူသြားေလေသာအခါအႏိုင္ယူသြားေလေသာအခါ    မည္သုိ႔ရိွေလမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွေလမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွေလမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွေလမည္နည္း။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရေသာေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရေသာေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရေသာေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရေသာ    ခံစားခ်က္မ်ား၊ခံစားခ်က္မ်ား၊ခံစားခ်က္မ်ား၊ခံစားခ်က္မ်ား၊    ဆုံးျဖတ္ရခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ရခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ရခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ရခက္ခဲေသာ    

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္    ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္    ေရာက္ေနပုံကုိေရာက္ေနပုံကုိေရာက္ေနပုံကုိေရာက္ေနပုံကုိ    ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ပမာၾကည့္ရင္းပြဲၾကည့္ပရိသတ္ပမာၾကည့္ရင္းပြဲၾကည့္ပရိသတ္ပမာၾကည့္ရင္းပြဲၾကည့္ပရိသတ္ပမာၾကည့္ရင္း    မေန႔တစ္ေန႔ကမေန႔တစ္ေန႔ကမေန႔တစ္ေန႔ကမေန႔တစ္ေန႔က    

ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲ    သူေသူေသူေသူေတြ႔ခ့ဲေသာတြ႔ခ့ဲေသာတြ႔ခ့ဲေသာတြ႔ခ့ဲေသာ    အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည့္    အာဂေယာက္်ားဘသားအာဂေယာက္်ားဘသားအာဂေယာက္်ားဘသားအာဂေယာက္်ားဘသား    တစ္ေယာက္၏ပုံစံကုိတစ္ေယာက္၏ပုံစံကုိတစ္ေယာက္၏ပုံစံကုိတစ္ေယာက္၏ပုံစံကုိ    

ျမင္ေယာင္မိေလ၏။ျမင္ေယာင္မိေလ၏။ျမင္ေယာင္မိေလ၏။ျမင္ေယာင္မိေလ၏။    သူကသူကသူကသူက    အိႏၵိယအမ်ဳိးသားတစ္ဦးအိႏၵိယအမ်ဳိးသားတစ္ဦးအိႏၵိယအမ်ဳိးသားတစ္ဦးအိႏၵိယအမ်ဳိးသားတစ္ဦး... ... ... ... သူေနသည့္အိမ္ကသူေနသည့္အိမ္ကသူေနသည့္အိမ္ကသူေနသည့္အိမ္က    အႀကီးႀကီးအႀကီးႀကီးအႀကီးႀကီးအႀကီးႀကီး... ... ... ... ထိုအိမ္ႀကီးတစ္လုံးထဲ၌ထိုအိမ္ႀကီးတစ္လုံးထဲ၌ထိုအိမ္ႀကီးတစ္လုံးထဲ၌ထိုအိမ္ႀကီးတစ္လုံးထဲ၌    စုစုေပါင္းမိန္းမစုစုေပါင္းမိန္းမစုစုေပါင္းမိန္းမစုစုေပါင္းမိန္းမ    

၃၉၃၉၃၉၃၉ေယာက္ကုိေယာက္ကုိေယာက္ကုိေယာက္ကုိ    တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းယူထားၿပီးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းယူထားၿပီးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းယူထားၿပီးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းယူထားၿပီး    အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္သည္တ့ဲ။အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္သည္တ့ဲ။အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္သည္တ့ဲ။အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္သည္တ့ဲ။    အခန္းက်ယ္ႀကီးတအခန္းက်ယ္ႀကီးတအခန္းက်ယ္ႀကီးတအခန္းက်ယ္ႀကီးတစ္ခုတည္းတြင္စ္ခုတည္းတြင္စ္ခုတည္းတြင္စ္ခုတည္းတြင္    

သူႏွင့္ဇနီးမယားသူႏွင့္ဇနီးမယားသူႏွင့္ဇနီးမယားသူႏွင့္ဇနီးမယား    ၃၉၃၉၃၉၃၉    ဦးႏွင့္အတူဦးႏွင့္အတူဦးႏွင့္အတူဦးႏွင့္အတူ    မသတ္မပုတ္၊မသတ္မပုတ္၊မသတ္မပုတ္၊မသတ္မပုတ္၊    စကားမမ်ား၊စကားမမ်ား၊စကားမမ်ား၊စကားမမ်ား၊    ရန္မျဖစ္ဘဲရန္မျဖစ္ဘဲရန္မျဖစ္ဘဲရန္မျဖစ္ဘဲ    ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္    အတူတကြအတူတကြအတူတကြအတူတကြ    ေနထိုင္ေနထိုင္ေနထိုင္ေနထိုင္    
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ေပါင္းသင္းႏုိင္စြမ္းသည့္ေပါင္းသင္းႏုိင္စြမ္းသည့္ေပါင္းသင္းႏုိင္စြမ္းသည့္ေပါင္းသင္းႏုိင္စြမ္းသည့္    ထိုအာဂေယာက္်ားသားသည္ထိုအာဂေယာက္်ားသားသည္ထိုအာဂေယာက္်ားသားသည္ထိုအာဂေယာက္်ားသားသည္    လူလြန္မသားတစ္ဦးလူလြန္မသားတစ္ဦးလူလြန္မသားတစ္ဦးလူလြန္မသားတစ္ဦး    ဧကန္မုခ်ျဖစ္မည္မွာဧကန္မုခ်ျဖစ္မည္မွာဧကန္မုခ်ျဖစ္မည္မွာဧကန္မုခ်ျဖစ္မည္မွာ    ေျမႀကီးလက္ခတ္ေျမႀကီးလက္ခတ္ေျမႀကီးလက္ခတ္ေျမႀကီးလက္ခတ္    

မလြဲတည္းမလြဲတည္းမလြဲတည္းမလြဲတည္း... ... ... ... ထို႔ျပင္ထို႔ျပင္ထို႔ျပင္ထို႔ျပင္    ထိုလူ၏နားသည္ဧကန္ထိုလူ၏နားသည္ဧကန္ထိုလူ၏နားသည္ဧကန္ထိုလူ၏နားသည္ဧကန္    မကန္း၊မကန္း၊မကန္း၊မကန္း၊    မပင္းေသးၿပီမပင္းေသးၿပီမပင္းေသးၿပီမပင္းေသးၿပီလားဟုလားဟုလားဟုလားဟု    သူသံသယပြားမိ၏။သူသံသယပြားမိ၏။သူသံသယပြားမိ၏။သူသံသယပြားမိ၏။    မိန္းမတစ္ေယာက္၏မိန္းမတစ္ေယာက္၏မိန္းမတစ္ေယာက္၏မိန္းမတစ္ေယာက္၏    

ပါးစပ္တစ္ေပါက္ပါးစပ္တစ္ေပါက္ပါးစပ္တစ္ေပါက္ပါးစပ္တစ္ေပါက္သည္ပင္သည္ပင္သည္ပင္သည္ပင္    နားေတြကုိနားေတြကုိနားေတြကုိနားေတြကုိ    ပူထူေနရေလာက္ေအာင္ပူထူေနရေလာက္ေအာင္ပူထူေနရေလာက္ေအာင္ပူထူေနရေလာက္ေအာင္    ဆူညံနားၿငီးေစသည္မွာဆူညံနားၿငီးေစသည္မွာဆူညံနားၿငီးေစသည္မွာဆူညံနားၿငီးေစသည္မွာ    အားလုံးအသိ။အားလုံးအသိ။အားလုံးအသိ။အားလုံးအသိ။    ထိုပါးစပ္ေပါက္ထိုပါးစပ္ေပါက္ထိုပါးစပ္ေပါက္ထိုပါးစပ္ေပါက္    

၃၉၃၉၃၉၃၉ေပါက္ႏွင့္ေပါက္ႏွင့္ေပါက္ႏွင့္ေပါက္ႏွင့္    တစ္ခန္းတည္းအတူေနႏုိင္သည့္တစ္ခန္းတည္းအတူေနႏုိင္သည့္တစ္ခန္းတည္းအတူေနႏုိင္သည့္တစ္ခန္းတည္းအတူေနႏုိင္သည့္    ထိုသူ၏နားအၾကားအာ႐ုံေတြကုိထိုသူ၏နားအၾကားအာ႐ုံေတြကုိထိုသူ၏နားအၾကားအာ႐ုံေတြကုိထိုသူ၏နားအၾကားအာ႐ုံေတြကုိ    စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္    မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။မည္သုိ႔ရိွမည္နည္း။    သူတို႔သူတို႔သူတို႔သူတို႔    

ေယာက္်ားသားေတြအားေယာက္်ားသားေတြအားေယာက္်ားသားေတြအားေယာက္်ားသားေတြအားလုံးလုံးလုံးလုံး    ထိုေယာက္်ားဘသားထံတြင္ထိုေယာက္်ားဘသားထံတြင္ထိုေယာက္်ားဘသားထံတြင္ထိုေယာက္်ားဘသားထံတြင္    သင္တန္းသြားတက္ခြင့္ရလွ်င္သင္တန္းသြားတက္ခြင့္ရလွ်င္သင္တန္းသြားတက္ခြင့္ရလွ်င္သင္တန္းသြားတက္ခြင့္ရလွ်င္    အဘယ္မွ်အဘယ္မွ်အဘယ္မွ်အဘယ္မွ်    ေကာင္းလုိက္မည္နည္းေကာင္းလုိက္မည္နည္းေကာင္းလုိက္မည္နည္းေကာင္းလုိက္မည္နည္း    

ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္    စဥ္းစားမိေလ၏။စဥ္းစားမိေလ၏။စဥ္းစားမိေလ၏။စဥ္းစားမိေလ၏။    

    အခုပဲၾကည့္ပါဦးအခုပဲၾကည့္ပါဦးအခုပဲၾကည့္ပါဦးအခုပဲၾကည့္ပါဦး... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    အိမ္ကအိမ္ကအိမ္ကအိမ္က    ခ်စ္လွစြာေသာခ်စ္လွစြာေသာခ်စ္လွစြာေသာခ်စ္လွစြာေသာ    ဇနီးမယားေလးဇနီးမယားေလးဇနီးမယားေလးဇနီးမယားေလး    ေဆြေဆြ၏အေၾကာင္းမရိွေဆြေဆြ၏အေၾကာင္းမရိွေဆြေဆြ၏အေၾကာင္းမရိွေဆြေဆြ၏အေၾကာင္းမရိွ    

အေၾကာင္းရွာ၍အေၾကာင္းရွာ၍အေၾကာင္းရွာ၍အေၾကာင္းရွာ၍    ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊    တပူပူတဆူဆူႏွင့္တပူပူတဆူဆူႏွင့္တပူပူတဆူဆူႏွင့္တပူပူတဆူဆူႏွင့္    နားၿငီးေအာင္နားၿငီးေအာင္နားၿငီးေအာင္နားၿငီးေအာင္၊၊၊၊    နားမခံသာေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္နားမခံသာေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္နားမခံသာေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္နားမခံသာေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္    အိမ္ထဲကအိမ္ထဲကအိမ္ထဲကအိမ္ထဲက    

ေျပးေပါက္ရွာကာေျပးေပါက္ရွာကာေျပးေပါက္ရွာကာေျပးေပါက္ရွာကာ    လမ္းေပၚတြင္လမ္းေပၚတြင္လမ္းေပၚတြင္လမ္းေပၚတြင္    လိမ့္ရင္းလိမ့္ရင္းလိမ့္ရင္းလိမ့္ရင္း    ငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းကငယ္ငယ္တုန္းက    တြယ္ခ့ဲဖူးေသာတြယ္ခ့ဲဖူးေသာတြယ္ခ့ဲဖူးေသာတြယ္ခ့ဲဖူးေသာ    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်င္ႏွင့္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်င္ႏွင့္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်င္ႏွင့္သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးတစ္မွ်င္ႏွင့္    မရည္႐ြယ္ပါဘဲမရည္႐ြယ္ပါဘဲမရည္႐ြယ္ပါဘဲမရည္႐ြယ္ပါဘဲ    

ၿငိတြယ္မိေနေလၿပီ။ၿငိတြယ္မိေနေလၿပီ။ၿငိတြယ္မိေနေလၿပီ။ၿငိတြယ္မိေနေလၿပီ။    ေညာင္ပင္ေသးေသးေလးေညာင္ပင္ေသးေသးေလးေညာင္ပင္ေသးေသးေလးေညာင္ပင္ေသးေသးေလး    တစ္ပင္အျမစ္ကတစ္ပင္အျမစ္ကတစ္ပင္အျမစ္ကတစ္ပင္အျမစ္က    မၿမဲၿမံမီအခ်ိန္မွာမၿမဲၿမံမီအခ်ိန္မွာမၿမဲၿမံမီအခ်ိန္မွာမၿမဲၿမံမီအခ်ိန္မွာ    အျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံးအျမန္ဆုံး    ရက္ရက္စက္စက္ရက္ရက္စက္စက္ရက္ရက္စက္စက္ရက္ရက္စက္စက္    

ျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသား    ဆြဲဆြဲဆြဲဆြဲႏုတ္သက့ဲသို႔ႏုတ္သက့ဲသို႔ႏုတ္သက့ဲသို႔ႏုတ္သက့ဲသို႔    ႏုတ္ယူပစ္ရမည္ကုိႏုတ္ယူပစ္ရမည္ကုိႏုတ္ယူပစ္ရမည္ကုိႏုတ္ယူပစ္ရမည္ကုိ    ဦးေႏွာက္ကဦးေႏွာက္ကဦးေႏွာက္ကဦးေႏွာက္က    သိသိႀကီးႏွင့္သိသိႀကီးႏွင့္သိသိႀကီးႏွင့္သိသိႀကီးႏွင့္    ႏွလုံးသားအလိုဆႏၵ၏ႏွလုံးသားအလိုဆႏၵ၏ႏွလုံးသားအလိုဆႏၵ၏ႏွလုံးသားအလိုဆႏၵ၏    ေသြးေဆာင္ေသြးေဆာင္ေသြးေဆာင္ေသြးေဆာင္    

ေခၚငင္ရာေနာက္ကုိေခၚငင္ရာေနာက္ကုိေခၚငင္ရာေနာက္ကုိေခၚငင္ရာေနာက္ကုိ    သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္    လုိက္သြားၾကေတာ့မည့္ဆဲဆဲလုိက္သြားၾကေတာ့မည့္ဆဲဆဲလုိက္သြားၾကေတာ့မည့္ဆဲဆဲလုိက္သြားၾကေတာ့မည့္ဆဲဆဲ    ျဖစ္ေနၿပီေကာ။ျဖစ္ေနၿပီေကာ။ျဖစ္ေနၿပီေကာ။ျဖစ္ေနၿပီေကာ။    

    ''''''''ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ    ဆက္ပါဦးဆက္ပါဦးဆက္ပါဦးဆက္ပါဦး    ခင္ဗ်ားရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးကခင္ဗ်ားရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးကခင္ဗ်ားရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးကခင္ဗ်ားရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးက    ပိုပိုၿပီးပိုပိုၿပီးပိုပိုၿပီးပိုပိုၿပီး    နက္႐ႈိင္းလာၿပီေနာ္နက္႐ႈိင္းလာၿပီေနာ္နက္႐ႈိင္းလာၿပီေနာ္နက္႐ႈိင္းလာၿပီေနာ္... ... ... ... စိတ္ဝင္စားစရာလည္းစိတ္ဝင္စားစရာလည္းစိတ္ဝင္စားစရာလည္းစိတ္ဝင္စားစရာလည္း    

ပုိေကာင္းလာၿပီပုိေကာင္းလာၿပီပုိေကာင္းလာၿပီပုိေကာင္းလာၿပီ... ... ... ... ဒီေနရာမွာဒီေနရာမွာဒီေနရာမွာဒီေနရာမွာ    ဆတ္တငံ့င့ံျဖစ္ေအာင္ဆတ္တငံ့င့ံျဖစ္ေအာင္ဆတ္တငံ့င့ံျဖစ္ေအာင္ဆတ္တငံ့င့ံျဖစ္ေအာင္    ရပ္မထားနဲ႔ေနာ္ရပ္မထားနဲ႔ေနာ္ရပ္မထားနဲ႔ေနာ္ရပ္မထားနဲ႔ေနာ္............''''''''    ဟုသူကဟုသူကဟုသူကဟုသူက    တိုက္တြန္းလိုက္ေတာ့တိုက္တြန္းလိုက္ေတာ့တိုက္တြန္းလိုက္ေတာ့တိုက္တြန္းလိုက္ေတာ့... ... ... ... အိပ္မက္ကအိပ္မက္ကအိပ္မက္ကအိပ္မက္က    

လန္႔ႏုိးလာသူပမာလန္႔ႏုိးလာသူပမာလန္႔ႏုိးလာသူပမာလန္႔ႏုိးလာသူပမာ    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    အေတြးကမာၻေလးထဲကေနအေတြးကမာၻေလးထဲကေနအေတြးကမာၻေလးထဲကေနအေတြးကမာၻေလးထဲကေန    တကယ့္ျပင္ပတကယ့္ျပင္ပတကယ့္ျပင္ပတကယ့္ျပင္ပ    ေလာကသုိ႔ေလာကသုိ႔ေလာကသုိ႔ေလာကသုိ႔    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္    

ေရာက္ရိွလာေလ၏။ေရာက္ရိွလာေလ၏။ေရာက္ရိွလာေလ၏။ေရာက္ရိွလာေလ၏။    

    ''''''''ပထမဆုံးေန႔မွာေတာ့ပထမဆုံးေန႔မွာေတာ့ပထမဆုံးေန႔မွာေတာ့ပထမဆုံးေန႔မွာေတာ့    ကၽြန္ေတာ္တိုကၽြန္ေတာ္တိုကၽြန္ေတာ္တိုကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္႔ႏွစ္ေယာက္႔ႏွစ္ေယာက္႔ႏွစ္ေယာက္    အဲဒီပန္းၿခံေလးရဲ႕အဲဒီပန္းၿခံေလးရဲ႕အဲဒီပန္းၿခံေလးရဲ႕အဲဒီပန္းၿခံေလးရဲ႕    ခုံတန္းလ်ားေလးမွာပဲခုံတန္းလ်ားေလးမွာပဲခုံတန္းလ်ားေလးမွာပဲခုံတန္းလ်ားေလးမွာပဲ    ထိုင္ၿပီးထိုင္ၿပီးထိုင္ၿပီးထိုင္ၿပီး    

စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    သူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲကသူ႔ရင္ထဲက    ရိွတာေတြေျပာရိွတာေတြေျပာရိွတာေတြေျပာရိွတာေတြေျပာ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္း    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲက    

ခံစားခ်က္ေတြေျပာနဲ႔ခံစားခ်က္ေတြေျပာနဲ႔ခံစားခ်က္ေတြေျပာနဲ႔ခံစားခ်က္ေတြေျပာနဲ႔... ... ... ... သူနဲ႔စကားေျပာရတာသူနဲ႔စကားေျပာရတာသူနဲ႔စကားေျပာရတာသူနဲ႔စကားေျပာရတာ    ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ၾကည္ႏူးေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔    ေကာင္းလုိက္တာေကာင္းလုိက္တာေကာင္းလုိက္တာေကာင္းလုိက္တာ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ    

တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္    ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၿပီးၿပီးၿပီးၿပီး    စကားလက္ဆုံေျပာလို႔စကားလက္ဆုံေျပာလို႔စကားလက္ဆုံေျပာလို႔စကားလက္ဆုံေျပာလို႔    မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မကုန္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။    ဟိုးအႏွစ္ႏွစ္အလလဟိုးအႏွစ္ႏွစ္အလလဟိုးအႏွစ္ႏွစ္အလလဟိုးအႏွစ္ႏွစ္အလလ    ကြဲကြာေနၾကတ့ဲကြဲကြာေနၾကတ့ဲကြဲကြာေနၾကတ့ဲကြဲကြာေနၾကတ့ဲ    

အခ်ိန္ေလးေတြကုိအခ်ိန္ေလးေတြကုိအခ်ိန္ေလးေတြကုိအခ်ိန္ေလးေတြကုိ    အတိုးခ်ၿပီးအတိုးခ်ၿပီးအတိုးခ်ၿပီးအတိုးခ်ၿပီး    စကားေတြတဝႀကီးစကားေတြတဝႀကီးစကားေတြတဝႀကီးစကားေတြတဝႀကီး    ေျပာၾကတာေပါ့ဆရာ။ေျပာၾကတာေပါ့ဆရာ။ေျပာၾကတာေပါ့ဆရာ။ေျပာၾကတာေပါ့ဆရာ။    

    အဲဒီပန္းၿခံေလးထဲအဲဒီပန္းၿခံေလးထဲအဲဒီပန္းၿခံေလးထဲအဲဒီပန္းၿခံေလးထဲ    ညအေမွာင္ကညအေမွာင္ကညအေမွာင္ကညအေမွာင္က    ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေတာ့မွခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေတာ့မွခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေတာ့မွခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေတာ့မွ    ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ    မခြဲခ်င္မခြာရက္နဲ႔မခြဲခ်င္မခြာရက္နဲ႔မခြဲခ်င္မခြာရက္နဲ႔မခြဲခ်င္မခြာရက္နဲ႔    

ခြဲခ့ဲၾကတယ္။ခြဲခ့ဲၾကတယ္။ခြဲခ့ဲၾကတယ္။ခြဲခ့ဲၾကတယ္။    အ့ံၾသစရာေအ့ံၾသစရာေအ့ံၾသစရာေအ့ံၾသစရာေကာင္းလိုက္တာဆရာ။ကာင္းလိုက္တာဆရာ။ကာင္းလိုက္တာဆရာ။ကာင္းလိုက္တာဆရာ။    သူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးသူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးသူနဲ႔ခြဲခြာၿပီးသူနဲ႔ခြဲခြာၿပီး    လမ္းေထာင့္ေလးကုိလမ္းေထာင့္ေလးကုိလမ္းေထာင့္ေလးကုိလမ္းေထာင့္ေလးကုိ    ေရာက္တာနဲ႔ေရာက္တာနဲ႔ေရာက္တာနဲ႔ေရာက္တာနဲ႔    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    တမ္းတတမ္းတတမ္းတတမ္းတ    

သတိရမိေတာ့တာပါပဲ။သတိရမိေတာ့တာပါပဲ။သတိရမိေတာ့တာပါပဲ။သတိရမိေတာ့တာပါပဲ။    ထပ္ၿပီးေတြ႔ခ်င္တ့ဲစိတ္ေတြထပ္ၿပီးေတြ႔ခ်င္တ့ဲစိတ္ေတြထပ္ၿပီးေတြ႔ခ်င္တ့ဲစိတ္ေတြထပ္ၿပီးေတြ႔ခ်င္တ့ဲစိတ္ေတြ    တဖြားဖြားျဖစ္လာတယ္။တဖြားဖြားျဖစ္လာတယ္။တဖြားဖြားျဖစ္လာတယ္။တဖြားဖြားျဖစ္လာတယ္။    သူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိသူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိသူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိသူ႔မ်က္ႏွာေလးကုိ    ျမင္ခ်င္တယ္။ျမင္ခ်င္တယ္။ျမင္ခ်င္တယ္။ျမင္ခ်င္တယ္။    သူ႔အသံေလးကုိသူ႔အသံေလးကုိသူ႔အသံေလးကုိသူ႔အသံေလးကုိ    

ၾကားခ်င္တယ္။ၾကားခ်င္တယ္။ၾကားခ်င္တယ္။ၾကားခ်င္တယ္။    အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကအဲဒီအခ်ိန္တုန္းကအဲဒီအခ်ိန္တုန္းကအဲဒီအခ်ိန္တုန္းက    သူ႔လက္ကေလးကုိေတာင္သူ႔လက္ကေလးကုိေတာင္သူ႔လက္ကေလးကုိေတာင္သူ႔လက္ကေလးကုိေတာင္    ကိုင္ခြင့္မရေသးပါဘူးဆရာ။ကိုင္ခြင့္မရေသးပါဘူးဆရာ။ကိုင္ခြင့္မရေသးပါဘူးဆရာ။ကိုင္ခြင့္မရေသးပါဘူးဆရာ။    ဒါေဒါေဒါေဒါေပမယ့္ပမယ့္ပမယ့္ပမယ့္    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြကၽြန္ေတာ့္ရင္ေတြ    

ခုန္ေနလိုက္တာ။ခုန္ေနလိုက္တာ။ခုန္ေနလိုက္တာ။ခုန္ေနလိုက္တာ။    အဲဒီေန႔ေလးကစၿပီးအဲဒီေန႔ေလးကစၿပီးအဲဒီေန႔ေလးကစၿပီးအဲဒီေန႔ေလးကစၿပီး    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးစခ့ဲတယ္။အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးစခ့ဲတယ္။အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးစခ့ဲတယ္။အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးစခ့ဲတယ္။    ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္    ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း    

သူ႔ကုိမေတြ႔ရရင္သူ႔ကုိမေတြ႔ရရင္သူ႔ကုိမေတြ႔ရရင္သူ႔ကုိမေတြ႔ရရင္    မေနႏိုင္ဘူးဆရာ။မေနႏိုင္ဘူးဆရာ။မေနႏိုင္ဘူးဆရာ။မေနႏိုင္ဘူးဆရာ။    စြဲလမ္းလိုက္တာစြဲလမ္းလိုက္တာစြဲလမ္းလိုက္တာစြဲလမ္းလိုက္တာ    အရမ္းပါပဲ။အရမ္းပါပဲ။အရမ္းပါပဲ။အရမ္းပါပဲ။    ညေနတိုင္းညေနတိုင္းညေနတိုင္းညေနတိုင္း    အဲဒီပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးမွာအဲဒီပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးမွာအဲဒီပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးမွာအဲဒီပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးမွာ    

ေတြ႔ၾကဆုံၾကတယ္။ေတြ႔ၾကဆုံၾကတယ္။ေတြ႔ၾကဆုံၾကတယ္။ေတြ႔ၾကဆုံၾကတယ္။    စကားေတြစကားေတြစကားေတြစကားေတြ    တဝႀကီးေျတဝႀကီးေျတဝႀကီးေျတဝႀကီးေျပာၾကတယ္။ပာၾကတယ္။ပာၾကတယ္။ပာၾကတယ္။    တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နဲ႔    တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္    ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းေတာင္ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းေတာင္ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းေတာင္ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းေတာင္    

မထိေတြ႔ရေသးခင္မွာကုိမထိေတြ႔ရေသးခင္မွာကုိမထိေတြ႔ရေသးခင္မွာကုိမထိေတြ႔ရေသးခင္မွာကုိ    သူ႔ကုိစြဲလမ္းရတာ။သူ႔ကုိစြဲလမ္းရတာ။သူ႔ကုိစြဲလမ္းရတာ။သူ႔ကုိစြဲလမ္းရတာ။    

    ဒီလိုနဲ႔ဒီလိုနဲ႔ဒီလိုနဲ႔ဒီလိုနဲ႔    စကားေတြေျပာၾကရင္းကေနစကားေတြေျပာၾကရင္းကေနစကားေတြေျပာၾကရင္းကေနစကားေတြေျပာၾကရင္းကေန    အဲဒီပန္းၿခံထဲအဲဒီပန္းၿခံထဲအဲဒီပန္းၿခံထဲအဲဒီပန္းၿခံထဲ    ဆက္ၿပီးေတြ႔ဖို႔ဆက္ၿပီးေတြ႔ဖို႔ဆက္ၿပီးေတြ႔ဖို႔ဆက္ၿပီးေတြ႔ဖို႔    မသင့္ေတာ္တ့ဲမသင့္ေတာ္တ့ဲမသင့္ေတာ္တ့ဲမသင့္ေတာ္တ့ဲ    အေနအထားနဲ႔အေနအထားနဲ႔အေနအထားနဲ႔အေနအထားနဲ႔    

ႀကံဳလာခ့ဲရတယ္ဆရာႀကံဳလာခ့ဲရတယ္ဆရာႀကံဳလာခ့ဲရတယ္ဆရာႀကံဳလာခ့ဲရတယ္ဆရာ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ    ခ်စ္သူရည္းစားမဟုတ္ေသးေပမယ့္ခ်စ္သူရည္းစားမဟုတ္ေသးေပမယ့္ခ်စ္သူရည္းစားမဟုတ္ေသးေပမယ့္ခ်စ္သူရည္းစားမဟုတ္ေသးေပမယ့္    သူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းအဆင့္ထက္ေတာ့အဆင့္ထက္ေတာ့အဆင့္ထက္ေတာ့အဆင့္ထက္ေတာ့    

နည္းနည္းေလးေက်ာ္ေနတ့ဲနည္းနည္းေလးေက်ာ္ေနတ့ဲနည္းနည္းေလးေက်ာ္ေနတ့ဲနည္းနည္းေလးေက်ာ္ေနတ့ဲ    ပုံစံမ်ဳိးဆိုေတာ့ပုံစံမ်ဳိးဆိုေတာ့ပုံစံမ်ဳိးဆိုေတာ့ပုံစံမ်ဳိးဆိုေတာ့... ... ... ... ပန္းၿခံထဲကပန္းၿခံထဲကပန္းၿခံထဲကပန္းၿခံထဲက    ခုံတန္းလ်ားေလးေပၚမွာခုံတန္းလ်ားေလးေပၚမွာခုံတန္းလ်ားေလးေပၚမွာခုံတန္းလ်ားေလးေပၚမွာ    ႏွစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ေယာက္တည္း    ထိုင္ေနၾကတာကုိထိုင္ေနၾကတာကုိထိုင္ေနၾကတာကုိထိုင္ေနၾကတာကုိ    
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သူမ်ားေတြေတြ႔သြားမွာသူမ်ားေတြေတြ႔သြားမွာသူမ်ားေတြေတြ႔သြားမွာသူမ်ားေတြေတြ႔သြားမွာ    စိတ္ပူလာရတယ္။စိတ္ပူလာရတယ္။စိတ္ပူလာရတယ္။စိတ္ပူလာရတယ္။    ဒီအတိုင္းဆက္ေတြ႔ေနရင္ဒီအတိုင္းဆက္ေတြ႔ေနရင္ဒီအတိုင္းဆက္ေတြ႔ေနရင္ဒီအတိုင္းဆက္ေတြ႔ေနရင္... ... ... ... တစ္ေယာက္စကား၊တစ္ေယာက္စကား၊တစ္ေယာက္စကား၊တစ္ေယာက္စကား၊    တစ္ေယာက္နားပ်ံ႕ႏံွ႔ၿပီးတစ္ေယာက္နားပ်ံ႕ႏံွ႔ၿပီးတစ္ေယာက္နားပ်ံ႕ႏံွ႔ၿပီးတစ္ေယာက္နားပ်ံ႕ႏံွ႔ၿပီး    

ျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြ    တက္လာႏုိင္တယ္တက္လာႏုိင္တယ္တက္လာႏုိင္တယ္တက္လာႏုိင္တယ္    မဟုတ္လားဆရာ။မဟုတ္လားဆရာ။မဟုတ္လားဆရာ။မဟုတ္လားဆရာ။    ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ပဲပဲပဲပဲ    တစ္ပတ္ေလာက္စကားေတြေျပာၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့တစ္ပတ္ေလာက္စကားေတြေျပာၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့တစ္ပတ္ေလာက္စကားေတြေျပာၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့တစ္ပတ္ေလာက္စကားေတြေျပာၿပီးတ့ဲအခါက်ေတာ့    

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ    ေနရာေျပာင္းဖုိ႔ေနရာေျပာင္းဖုိ႔ေနရာေျပာင္းဖုိ႔ေနရာေျပာင္းဖုိ႔    စၿပီးစဥ္းစားၾကပါတယ္။စၿပီးစဥ္းစားၾကပါတယ္။စၿပီးစဥ္းစားၾကပါတယ္။စၿပီးစဥ္းစားၾကပါတယ္။    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    သူနဲ႔တိုင္ပင္တယ္သူနဲ႔တိုင္ပင္တယ္သူနဲ႔တိုင္ပင္တယ္သူနဲ႔တိုင္ပင္တယ္... ... ... ... ဒီအတိုင္းဒီအတိုင္းဒီအတိုင္းဒီအတိုင္း    ပန္းၿခံထဲကပန္းၿခံထဲကပန္းၿခံထဲကပန္းၿခံထဲက    ခုံတန္းလ်ားမွာခုံတန္းလ်ားမွာခုံတန္းလ်ားမွာခုံတန္းလ်ားမွာ    

ထုိင္ေနတာထက္စာရင္ထုိင္ေနတာထက္စာရင္ထုိင္ေနတာထက္စာရင္ထုိင္ေနတာထက္စာရင္    ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔    သူ႔ကုိတင္ေခၚသြားၿပီးသူ႔ကုိတင္ေခၚသြားၿပီးသူ႔ကုိတင္ေခၚသြားၿပီးသူ႔ကုိတင္ေခၚသြားၿပီး    လူရွင္းတ့ဲေနရာမွာလူရွင္းတ့ဲေနရာမွာလူရွင္းတ့ဲေနရာမွာလူရွင္းတ့ဲေနရာမွာ    ကားေပၚမွာပဲကားေပၚမွာပဲကားေပၚမွာပဲကားေပၚမွာပဲ    စကားေျပာၾကစကားေျပာၾကစကားေျပာၾကစကားေျပာၾကရင္ရင္ရင္ရင္    

မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။    လူရွင္းတ့ဲေနရာမွာလူရွင္းတ့ဲေနရာမွာလူရွင္းတ့ဲေနရာမွာလူရွင္းတ့ဲေနရာမွာ    ကားေပၚမွာပဲကားေပၚမွာပဲကားေပၚမွာပဲကားေပၚမွာပဲ    စကားေျပာၾကရင္စကားေျပာၾကရင္စကားေျပာၾကရင္စကားေျပာၾကရင္    မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။မေကာင္းဘူးလားလုိ႔ေလ။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    

သေဘာတူတယ္ဆရာ။သေဘာတူတယ္ဆရာ။သေဘာတူတယ္ဆရာ။သေဘာတူတယ္ဆရာ။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    ေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ကစၿပီး    ပန္းၿခံေထာင့္နားမွာပန္းၿခံေထာင့္နားမွာပန္းၿခံေထာင့္နားမွာပန္းၿခံေထာင့္နားမွာ    သူကေစာင့္တယ္။သူကေစာင့္တယ္။သူကေစာင့္တယ္။သူကေစာင့္တယ္။    ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ကားနဲ႔    

သူ႔ကုိေခၚတင္သြားၿပီးသူ႔ကုိေခၚတင္သြားၿပီးသူ႔ကုိေခၚတင္သြားၿပီးသူ႔ကုိေခၚတင္သြားၿပီး    ၿမိဳ႕ျပင္ဘက္နားကၿမိဳ႕ျပင္ဘက္နားကၿမိဳ႕ျပင္ဘက္နားကၿမိဳ႕ျပင္ဘက္နားက    လူသူရွင္းတ့ဲလူသူရွင္းတ့ဲလူသူရွင္းတ့ဲလူသူရွင္းတ့ဲ    ေတာစပ္တစ္ေနရာေလးေတာစပ္တစ္ေနရာေလးေတာစပ္တစ္ေနရာေလးေတာစပ္တစ္ေနရာေလးမွာရပ္ၿပီးမွာရပ္ၿပီးမွာရပ္ၿပီးမွာရပ္ၿပီး    ကားထဲမွာပဲကားထဲမွာပဲကားထဲမွာပဲကားထဲမွာပဲ    ထိုင္ရင္းထိုင္ရင္းထိုင္ရင္းထိုင္ရင္း    

စကားေတြေျပာျဖစ္ၾကတယ္ဆရာစကားေတြေျပာျဖစ္ၾကတယ္ဆရာစကားေတြေျပာျဖစ္ၾကတယ္ဆရာစကားေတြေျပာျဖစ္ၾကတယ္ဆရာ............    ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမ... ... ... ... မတူညီတ့ဲဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးဟာမတူညီတ့ဲဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးဟာမတူညီတ့ဲဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးဟာမတူညီတ့ဲဓာတ္ႏွစ္မ်ဳိးဟာ    သံလိုက္ဓာတ္လိုပဲသံလိုက္ဓာတ္လိုပဲသံလိုက္ဓာတ္လိုပဲသံလိုက္ဓာတ္လိုပဲ    အျပန္အလွန္အျပန္အလွန္အျပန္အလွန္အျပန္အလွန္    

ဆဲြေဆာင္ကပ္ၿင္ိေစတတ္တယ္ဆိုတ့ဲစကားကဆဲြေဆာင္ကပ္ၿင္ိေစတတ္တယ္ဆိုတ့ဲစကားကဆဲြေဆာင္ကပ္ၿင္ိေစတတ္တယ္ဆိုတ့ဲစကားကဆဲြေဆာင္ကပ္ၿင္ိေစတတ္တယ္ဆိုတ့ဲစကားက    သိပ္မွန္တာပဲဆရာ။သိပ္မွန္တာပဲဆရာ။သိပ္မွန္တာပဲဆရာ။သိပ္မွန္တာပဲဆရာ။    ပထမေတာ့ပထမေတာ့ပထမေတာ့ပထမေတာ့    ႏွစ္ေယာက္သားႏွစ္ေယာက္သားႏွစ္ေယာက္သားႏွစ္ေယာက္သား    စကားေလးေတြပဲစကားေလးေတြပဲစကားေလးေတြပဲစကားေလးေတြပဲ    

လက္ဆုံေျပာမကုန္ၾကဘူးလက္ဆုံေျပာမကုန္ၾကဘူးလက္ဆုံေျပာမကုန္ၾကဘူးလက္ဆုံေျပာမကုန္ၾကဘူး... ... ... ... ဒီလိုနဲ႔ပဲဒီလိုနဲ႔ပဲဒီလိုနဲ႔ပဲဒီလိုနဲ႔ပဲ    သတိသတိသတိသတိမထားမိလိုက္ပါဘဲနဲ႔မထားမိလိုက္ပါဘဲနဲ႔မထားမိလိုက္ပါဘဲနဲ႔မထားမိလိုက္ပါဘဲနဲ႔    တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့    စကားေျပာေနရင္းကေနစကားေျပာေနရင္းကေနစကားေျပာေနရင္းကေနစကားေျပာေနရင္းကေန    

သူ႔ရဲ႕လက္ကေလးကုိသူ႔ရဲ႕လက္ကေလးကုိသူ႔ရဲ႕လက္ကေလးကုိသူ႔ရဲ႕လက္ကေလးကုိ    မသိမသာမသိမသာမသိမသာမသိမသာ    ကုိင္မိသြားကုိင္မိသြားကုိင္မိသြားကုိင္မိသြားတယ္။တယ္။တယ္။တယ္။    ''''ေဝ့ေဝ့ေဝ့ေဝ့    လက္ကေလးကလက္ကေလးကလက္ကေလးကလက္ကေလးက    ႏူးည့ံလိုက္တာေနာ္ႏူးည့ံလိုက္တာေနာ္ႏူးည့ံလိုက္တာေနာ္ႏူးည့ံလိုက္တာေနာ္''''    လုိ႔ေျပာၿပီးလုိ႔ေျပာၿပီးလုိ႔ေျပာၿပီးလုိ႔ေျပာၿပီး    လက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိ    

အသာပြတ္ၾကည့္မိတယ္အသာပြတ္ၾကည့္မိတယ္အသာပြတ္ၾကည့္မိတယ္အသာပြတ္ၾကည့္မိတယ္... ... ... ... ၾကည့္စမ္းဆရာၾကည့္စမ္းဆရာၾကည့္စမ္းဆရာၾကည့္စမ္းဆရာ    အ့ံၾသစရာေကာင္းလိုက္ပုံမ်ားကေတာ့အ့ံၾသစရာေကာင္းလိုက္ပုံမ်ားကေတာ့အ့ံၾသစရာေကာင္းလိုက္ပုံမ်ားကေတာ့အ့ံၾသစရာေကာင္းလိုက္ပုံမ်ားကေတာ့    ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    ဘာအေတြ႔အႀကံဳမွဘာအေတြ႔အႀကံဳမွဘာအေတြ႔အႀကံဳမွဘာအေတြ႔အႀကံဳမွ    မရိွတ့ဲမရိွတ့ဲမရိွတ့ဲမရိွတ့ဲ    

လူပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္စေလးလည္းမဟုတ္ဝင္စေလးလည္းမဟုတ္ဝင္စေလးလည္းမဟုတ္ဝင္စေလးလည္းမဟုတ္... ... ... ... ကေလးတစ္ေယာက္အေဖ၊ကေလးတစ္ေယာက္အေဖ၊ကေလးတစ္ေယာက္အေဖ၊ကေလးတစ္ေယာက္အေဖ၊    မယားလက္ရိွ၊မယားလက္ရိွ၊မယားလက္ရိွ၊မယားလက္ရိွ၊    အေတြ႔အႀကံဳေတြအေတြ႔အႀကံဳေတြအေတြ႔အႀကံဳေတြအေတြ႔အႀကံဳေတြ    မ်ားျပားလွၿပီျဖစ္တ့ဲမ်ားျပားလွၿပီျဖစ္တ့ဲမ်ားျပားလွၿပီျဖစ္တ့ဲမ်ားျပားလွၿပီျဖစ္တ့ဲ    

ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔    ေဝေဝရဲ႕ေဝေဝရဲ႕ေဝေဝရဲ႕ေဝေဝရဲ႕    လက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိ    ကိုင္လိုက္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာကိုင္လိုက္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာကိုင္လိုက္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာကိုင္လိုက္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာ    ခံစားရတ့ဲခံစားရတ့ဲခံစားရတ့ဲခံစားရတ့ဲ    အေတြ႔အထိအာ႐ုံဟာအေတြ႔အထိအာ႐ုံဟာအေတြ႔အထိအာ႐ုံဟာအေတြ႔အထိအာ႐ုံဟာ    

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရင္ေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရင္ေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရင္ေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရင္ေတြကုိ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    လႈပ္ခုန္ေစပါေတာ့တယ္ဆရာ။လႈပ္ခုန္ေစပါေတာ့တယ္ဆရာ။လႈပ္ခုန္ေစပါေတာ့တယ္ဆရာ။လႈပ္ခုန္ေစပါေတာ့တယ္ဆရာ။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲလားေတာ့ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲလားေတာ့ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲလားေတာ့ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲလားေတာ့    မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    

လုံးဝမ႐ုန္းဘူး။လုံးဝမ႐ုန္းဘူး။လုံးဝမ႐ုန္းဘူး။လုံးဝမ႐ုန္းဘူး။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    တစ္ဆင့္ထပ္တက္မိေတာ့တာေပါ့။တစ္ဆင့္ထပ္တက္မိေတာ့တာေပါ့။တစ္ဆင့္ထပ္တက္မိေတာ့တာေပါ့။တစ္ဆင့္ထပ္တက္မိေတာ့တာေပါ့။    တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္။တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္။တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္။တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္။    ပထမတစ္ရက္တည္းမွာပဲပထမတစ္ရက္တည္းမွာပဲပထမတစ္ရက္တည္းမွာပဲပထမတစ္ရက္တည္းမွာပဲ    

ေနာက္တစ္ဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္    ထပ္တက္တာေတာ့ထပ္တက္တာေတာ့ထပ္တက္တာေတာ့ထပ္တက္တာေတာ့    မဟုတ္ဘူးေပါ့။မဟုတ္ဘူးေပါ့။မဟုတ္ဘူးေပါ့။မဟုတ္ဘူးေပါ့။    တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတက္တာ။တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတက္တာ။တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတက္တာ။တျဖည္းျဖည္းခ်င္းတက္တာ။    ေနာက္ေနာက္ေနာက္ေနာက္    ၃၃၃၃----၄၄၄၄    ရက္ေလာက္ေနေတာ့ရက္ေလာက္ေနေတာ့ရက္ေလာက္ေနေတာ့ရက္ေလာက္ေနေတာ့    

လက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိ    ကုိင္ရာကကုိင္ရာကကုိင္ရာကကုိင္ရာက    အဲဒီလက္ကေလးကုိအဲဒီလက္ကေလးကုိအဲဒီလက္ကေလးကုိအဲဒီလက္ကေလးကုိ    နနနနမ္း႐ႈိက္တ့ဲအဆင့္ကုိမ္း႐ႈိက္တ့ဲအဆင့္ကုိမ္း႐ႈိက္တ့ဲအဆင့္ကုိမ္း႐ႈိက္တ့ဲအဆင့္ကုိ    တက္လာတယ္။တက္လာတယ္။တက္လာတယ္။တက္လာတယ္။    အဲဒီကေနအဲဒီကေနအဲဒီကေနအဲဒီကေန    ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီးေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီးေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီးေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး    

သူ႔ကုိယ္လုံးေလးကုိသူ႔ကုိယ္လုံးေလးကုိသူ႔ကုိယ္လုံးေလးကုိသူ႔ကုိယ္လုံးေလးကုိ    ေပြ႔ဖက္ၿပီးေပြ႔ဖက္ၿပီးေပြ႔ဖက္ၿပီးေပြ႔ဖက္ၿပီး    ရင္ခြင္ထဲမွာထားရင္းရင္ခြင္ထဲမွာထားရင္းရင္ခြင္ထဲမွာထားရင္းရင္ခြင္ထဲမွာထားရင္း    စကားေျပာတ့ဲအဆင့္ေရာက္လာတယ္။စကားေျပာတ့ဲအဆင့္ေရာက္လာတယ္။စကားေျပာတ့ဲအဆင့္ေရာက္လာတယ္။စကားေျပာတ့ဲအဆင့္ေရာက္လာတယ္။    ၾကည့္စမ္းေနာ္ၾကည့္စမ္းေနာ္ၾကည့္စမ္းေနာ္ၾကည့္စမ္းေနာ္    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    

သိပ္ကုိအ့ံၾသစရာေကာင္းတာပဲ။သိပ္ကုိအ့ံၾသစရာေကာင္းတာပဲ။သိပ္ကုိအ့ံၾသစရာေကာင္းတာပဲ။သိပ္ကုိအ့ံၾသစရာေကာင္းတာပဲ။    ခ်စ္သူခ်င္းအေတြ႔အထိမွာခ်စ္သူခ်င္းအေတြ႔အထိမွာခ်စ္သူခ်င္းအေတြ႔အထိမွာခ်စ္သူခ်င္းအေတြ႔အထိမွာ    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    အဆင့္တက္လာတ့ဲအဆင့္တက္လာတ့ဲအဆင့္တက္လာတ့ဲအဆင့္တက္လာတ့ဲ    ကိစၥဟာကိစၥဟာကိစၥဟာကိစၥဟာ    ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔    

ငယ္ငယ္ငယ္ငယ္ငယ္ငယ္ငယ္ငယ္ကကကက    ေက်ာင္းတုန္းကလုိပဲ။ေက်ာင္းတုန္းကလုိပဲ။ေက်ာင္းတုန္းကလုိပဲ။ေက်ာင္းတုန္းကလုိပဲ။    ပထမတန္း၊ပထမတန္း၊ပထမတန္း၊ပထမတန္း၊    ဒုတိယတန္း၊ဒုတိယတန္း၊ဒုတိယတန္း၊ဒုတိယတန္း၊    ၿပီးရင္ၿပီးရင္ၿပီးရင္ၿပီးရင္    တတိယတန္းဆိုၿပီးတတိယတန္းဆိုၿပီးတတိယတန္းဆိုၿပီးတတိယတန္းဆိုၿပီး    တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း    တက္သြားတာနဲ႔တက္သြားတာနဲ႔တက္သြားတာနဲ႔တက္သြားတာနဲ႔    

သိပ္တူတယ္ဆရာ။သိပ္တူတယ္ဆရာ။သိပ္တူတယ္ဆရာ။သိပ္တူတယ္ဆရာ။    အတန္းတက္သြားၿပီးၿပီဆိုရင္အတန္းတက္သြားၿပီးၿပီဆိုရင္အတန္းတက္သြားၿပီးၿပီဆိုရင္အတန္းတက္သြားၿပီးၿပီဆိုရင္    ေနာက္တစ္ေန႔ေနာက္တစ္ေန႔ေနာက္တစ္ေန႔ေနာက္တစ္ေန႔    အဲဒီတက္သြားတ့ဲအဲဒီတက္သြားတ့ဲအဲဒီတက္သြားတ့ဲအဲဒီတက္သြားတ့ဲ    အတန္းေလာက္ကေတာ့အတန္းေလာက္ကေတာ့အတန္းေလာက္ကေတာ့အတန္းေလာက္ကေတာ့    

စတုတၳတန္းတက္ၿပီးရင္စတုတၳတန္းတက္ၿပီးရင္စတုတၳတန္းတက္ၿပီးရင္စတုတၳတန္းတက္ၿပီးရင္    တတိယတန္းေတြကုိတတိယတန္းေတြကုိတတိယတန္းေတြကုိတတိယတန္းေတြကုိ    ျပန္ဆင္းစရာမလိုတ့ဲျပန္ဆင္းစရာမလိုတ့ဲျပန္ဆင္းစရာမလိုတ့ဲျပန္ဆင္းစရာမလိုတ့ဲ    သေဘာေပါ့ေနာ္ဆရာ။သေဘာေပါ့ေနာ္ဆရာ။သေဘာေပါ့ေနာ္ဆရာ။သေဘာေပါ့ေနာ္ဆရာ။    ဒီလုိဒီလုိဒီလုိဒီလုိနဲ႔ပဲနဲ႔ပဲနဲ႔ပဲနဲ႔ပဲ    လက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိလက္ကေလးကုိ    

နမ္းရာကေနနမ္းရာကေနနမ္းရာကေနနမ္းရာကေန    လက္ေမာင္းေလး၊လက္ေမာင္းေလး၊လက္ေမာင္းေလး၊လက္ေမာင္းေလး၊    အဲဒီကေနအဲဒီကေနအဲဒီကေနအဲဒီကေန    နဖူးေလး၊နဖူးေလး၊နဖူးေလး၊နဖူးေလး၊    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ပါးကေလး၊ပါးကေလး၊ပါးကေလး၊ပါးကေလး၊    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ႏႈတ္ခမ္းေလးေပါ့ဆရာ။ႏႈတ္ခမ္းေလးေပါ့ဆရာ။ႏႈတ္ခမ္းေလးေပါ့ဆရာ။ႏႈတ္ခမ္းေလးေပါ့ဆရာ။    

ဒီလုိနဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဒီလုိနဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဒီလုိနဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဒီလုိနဲ႔တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္    တက္လာလုိက္တာတက္လာလုိက္တာတက္လာလုိက္တာတက္လာလုိက္တာ    အနမ္းေလးေတြအနမ္းေလးေတြအနမ္းေလးေတြအနမ္းေလးေတြ    ဖလွယ္တ့ဲအဆင့္ကုိဖလွယ္တ့ဲအဆင့္ကုိဖလွယ္တ့ဲအဆင့္ကုိဖလွယ္တ့ဲအဆင့္ကုိ    ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။    အဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲ    

တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့    ေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝက    ခ်ိန္းထားတ့ဲေနရာကုိလည္းခ်ိန္းထားတ့ဲေနရာကုိလည္းခ်ိန္းထားတ့ဲေနရာကုိလည္းခ်ိန္းထားတ့ဲေနရာကုိလည္း    ေရာက္မလာဘူးေရာက္မလာဘူးေရာက္မလာဘူးေရာက္မလာဘူး။။။။    ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔ဒါနဲ႔    ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    စိတ္ပူပန္ၿပီးစိတ္ပူပန္ၿပီးစိတ္ပူပန္ၿပီးစိတ္ပူပန္ၿပီး    သူ႔အိမ္ကုိသူ႔အိမ္ကုိသူ႔အိမ္ကုိသူ႔အိမ္ကုိ    

လိုက္သြားၾကည့္ေတာ့လိုက္သြားၾကည့္ေတာ့လိုက္သြားၾကည့္ေတာ့လိုက္သြားၾကည့္ေတာ့    အိမ္ကအိမ္ကအိမ္ကအိမ္က    ေသာ့ခတ္ထားတယ္။ေသာ့ခတ္ထားတယ္။ေသာ့ခတ္ထားတယ္။ေသာ့ခတ္ထားတယ္။    ေဘးအိမ္ကုိေဘးအိမ္ကုိေဘးအိမ္ကုိေဘးအိမ္ကုိ    ေမးၾကည့္ေတာ့ေမးၾကည့္ေတာ့ေမးၾကည့္ေတာ့ေမးၾကည့္ေတာ့    ခရီးထြက္သြားတ့ဲခရီးထြက္သြားတ့ဲခရီးထြက္သြားတ့ဲခရီးထြက္သြားတ့ဲ    ပုံစံေျပာတယ္။ပုံစံေျပာတယ္။ပုံစံေျပာတယ္။ပုံစံေျပာတယ္။    

ဘယ္ကုိသြားတယ္။ဘယ္ကုိသြားတယ္။ဘယ္ကုိသြားတယ္။ဘယ္ကုိသြားတယ္။    ဘယ္ေဘယ္ေဘယ္ေဘယ္ေတာ့ျပန္လာမယ္ဆိုတာလည္းတာ့ျပန္လာမယ္ဆိုတာလည္းတာ့ျပန္လာမယ္ဆိုတာလည္းတာ့ျပန္လာမယ္ဆိုတာလည္း    မေျပာသြားဘူးတ့ဲ။မေျပာသြားဘူးတ့ဲ။မေျပာသြားဘူးတ့ဲ။မေျပာသြားဘူးတ့ဲ။    ကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလ............    ေဝေဝနဲ႔ခြဲခြာရတ့ဲေဝေဝနဲ႔ခြဲခြာရတ့ဲေဝေဝနဲ႔ခြဲခြာရတ့ဲေဝေဝနဲ႔ခြဲခြာရတ့ဲ    ၁၀၁၀၁၀၁၀ရက္တာရက္တာရက္တာရက္တာ    

ကာလေလာက္ဟာကာလေလာက္ဟာကာလေလာက္ဟာကာလေလာက္ဟာ    ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္မကေအာင္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္မကေအာင္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္မကေအာင္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေတာင္မကေအာင္    ၾကာတယ္လို႔ၾကာတယ္လို႔ၾကာတယ္လို႔ၾကာတယ္လို႔    စိတ္ထဲမွတ္ထင္ရတ့ဲထိစိတ္ထဲမွတ္ထင္ရတ့ဲထိစိတ္ထဲမွတ္ထင္ရတ့ဲထိစိတ္ထဲမွတ္ထင္ရတ့ဲထိ    အေနရခက္လိုက္တာ။အေနရခက္လိုက္တာ။အေနရခက္လိုက္တာ။အေနရခက္လိုက္တာ။    

ဖ်ပ္ဖ်ပ္ကုိဖ်ပ္ဖ်ပ္ကုိဖ်ပ္ဖ်ပ္ကုိဖ်ပ္ဖ်ပ္ကုိ    လူးေနေတာ့တာပဲ။လူးေနေတာ့တာပဲ။လူးေနေတာ့တာပဲ။လူးေနေတာ့တာပဲ။    ညေနညေနညေနညေနညေနညေနညေနညေန    သူနဲ႔ေတြ႔ေနက်အခ်ိန္ေလးေရာက္ရင္သူနဲ႔ေတြ႔ေနက်အခ်ိန္ေလးေရာက္ရင္သူနဲ႔ေတြ႔ေနက်အခ်ိန္ေလးေရာက္ရင္သူနဲ႔ေတြ႔ေနက်အခ်ိန္ေလးေရာက္ရင္    ဘယ္လုိမွဘယ္လုိမွဘယ္လုိမွဘယ္လုိမွ    မေနႏိုင္ဘူး။မေနႏိုင္ဘူး။မေနႏိုင္ဘူး။မေနႏိုင္ဘူး။    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔    

ေတြ႔ခ့ဲတ့ဲေတြ႔ခ့ဲတ့ဲေတြ႔ခ့ဲတ့ဲေတြ႔ခ့ဲတ့ဲ    ေနရာေလးျဖစ္တ့ဲေနရာေလးျဖစ္တ့ဲေနရာေလးျဖစ္တ့ဲေနရာေလးျဖစ္တ့ဲ    ပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲပန္းၿခံရဲ႕ခုံတန္းလ်ားေလးဆီကုိပဲ    သူ႔အလိုအေလ်ာက္သူ႔အလိုအေလ်ာက္သူ႔အလိုအေလ်ာက္သူ႔အလိုအေလ်ာက္    ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။    

တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့    ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း    ထိုင္ေနတုန္းထိုင္ေနတုန္းထိုင္ေနတုန္းထိုင္ေနတုန္း    မိုးေပါက္ေလးေတြမိုးေပါက္ေလးေတြမိုးေပါက္ေလးေတြမိုးေပါက္ေလးေတြ    က်လာတယ္။က်လာတယ္။က်လာတယ္။က်လာတယ္။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    ပန္းၿခံထဲကထြက္ၿပီးပန္းၿခံထဲကထြက္ၿပီးပန္းၿခံထဲကထြက္ၿပီးပန္းၿခံထဲကထြက္ၿပီး    

ကားဆီကုိကားဆီကုိကားဆီကုိကားဆီကုိ    ခပ္သြက္သြက္ေလးလာခ့ဲတယ္ခပ္သြက္သြက္ေလးလာခ့ဲတယ္ခပ္သြက္သြက္ေလးလာခ့ဲတယ္ခပ္သြက္သြက္ေလးလာခ့ဲတယ္... ... ... ... ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    ကားနားကားနားကားနားကားနားကုိလည္းကုိလည္းကုိလည္းကုိလည္း    ေရာက္ေရာေရာက္ေရာေရာက္ေရာေရာက္ေရာ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အခ်စ္ပန္းေလးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အခ်စ္ပန္းေလးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အခ်စ္ပန္းေလးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အခ်စ္ပန္းေလး    ေဝေဝကုိေဝေဝကုိေဝေဝကုိေဝေဝကုိ    

ကားေဘးနားကကားေဘးနားကကားေဘးနားကကားေဘးနားက    မိုးေပါက္ေတြၾကားမွာမိုးေပါက္ေတြၾကားမွာမိုးေပါက္ေတြၾကားမွာမိုးေပါက္ေတြၾကားမွာ    ရပ္ေနတာရပ္ေနတာရပ္ေနတာရပ္ေနတာ    ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ေတြ႔လုိက္ရေတာ့    ထခုန္မိေတာ့မတတ္ကုိထခုန္မိေတာ့မတတ္ကုိထခုန္မိေတာ့မတတ္ကုိထခုန္မိေတာ့မတတ္ကုိ    ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာ။ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာ။ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာ။ေပ်ာ္လိုက္တာဆရာ။    
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ဝမ္းသာသြားလုိက္တာဝမ္းသာသြားလုိက္တာဝမ္းသာသြားလုိက္တာဝမ္းသာသြားလုိက္တာ    အရမ္းပါပဲ။အရမ္းပါပဲ။အရမ္းပါပဲ။အရမ္းပါပဲ။    အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ    တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    မိုးေတြမိုးေတြမိုးေတြမိုးေတြ    ညိဳေနရာကညိဳေနရာကညိဳေနရာကညိဳေနရာက    လွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္လက္လုိက္ၿပီးလွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္လက္လုိက္ၿပီးလွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္လက္လုိက္ၿပီးလွ်ပ္စီးတစ္ခ်က္လက္လုိက္ၿပီး    

မိုးမိုးမိုးမိုးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခု    ဂ်ိမ္းခနဲျမည္ဟည္းသြားခ့ဲတယ္။ဂ်ိမ္းခနဲျမည္ဟည္းသြားခ့ဲတယ္။ဂ်ိမ္းခနဲျမည္ဟည္းသြားခ့ဲတယ္။ဂ်ိမ္းခနဲျမည္ဟည္းသြားခ့ဲတယ္။    ေဝေဝကလည္းေဝေဝကလည္းေဝေဝကလည္းေဝေဝကလည္း    ႐ုတ္တရက္လန္႔ဖ်တ္ၿပီး႐ုတ္တရက္လန္႔ဖ်တ္ၿပီး႐ုတ္တရက္လန္႔ဖ်တ္ၿပီး႐ုတ္တရက္လန္႔ဖ်တ္ၿပီး    အနီးေရာက္လာတ့ဲအနီးေရာက္လာတ့ဲအနီးေရာက္လာတ့ဲအနီးေရာက္လာတ့ဲ    

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ခြင္ထဲကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ခြင္ထဲကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ခြင္ထဲကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရင္ခြင္ထဲ    ေျပးဝင္လိုက္တယ္ဆရာ။ေျပးဝင္လိုက္တယ္ဆရာ။ေျပးဝင္လိုက္တယ္ဆရာ။ေျပးဝင္လိုက္တယ္ဆရာ။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိ    ကားေပၚတင္ၿပီးကားေပၚတင္ၿပီးကားေပၚတင္ၿပီးကားေပၚတင္ၿပီး    ေတြ႔ေနက်ေနရာေလးကုိေတြ႔ေနက်ေနရာေလးကုိေတြ႔ေနက်ေနရာေလးကုိေတြ႔ေနက်ေနရာေလးကုိ    

ေမာင္းထြက္ခ့ဲတယ္။ေမာင္းထြက္ခ့ဲတယ္။ေမာင္းထြက္ခ့ဲတယ္။ေမာင္းထြက္ခ့ဲတယ္။    ရင္ေတြခုန္လိုက္တာရင္ေတြခုန္လိုက္တာရင္ေတြခုန္လိုက္တာရင္ေတြခုန္လိုက္တာ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    အဲဒီေန႔ေလာက္အဲဒီေန႔ေလာက္အဲဒီေန႔ေလာက္အဲဒီေန႔ေလာက္    ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    ရင္ခုန္ရင္ခုန္ရင္ခုန္ရင္ခုန္တာမရိွဘူးတာမရိွဘူးတာမရိွဘူးတာမရိွဘူး''''''''    

    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    သူႏွင့္စကားေျပာရင္းသူႏွင့္စကားေျပာရင္းသူႏွင့္စကားေျပာရင္းသူႏွင့္စကားေျပာရင္း    မိုးေတြ႐ြာေသာမိုးေတြ႐ြာေသာမိုးေတြ႐ြာေသာမိုးေတြ႐ြာေသာ    လွ်ပ္စီးေတြလက္ေသာလွ်ပ္စီးေတြလက္ေသာလွ်ပ္စီးေတြလက္ေသာလွ်ပ္စီးေတြလက္ေသာ    မိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာမိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာမိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာမိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာ    

ေန႔ကေလးကုိေန႔ကေလးကုိေန႔ကေလးကုိေန႔ကေလးကုိ    ျပန္ေရာက္သြားၿပီထင္ပါသည္။ျပန္ေရာက္သြားၿပီထင္ပါသည္။ျပန္ေရာက္သြားၿပီထင္ပါသည္။ျပန္ေရာက္သြားၿပီထင္ပါသည္။    သူ႔မ်က္ႏွာကသူ႔မ်က္ႏွာကသူ႔မ်က္ႏွာကသူ႔မ်က္ႏွာက    ဝင္းပေန၏။ဝင္းပေန၏။ဝင္းပေန၏။ဝင္းပေန၏။    သူသူသူသူ    တံေတြးကုိတံေတြးကုိတံေတြးကုိတံေတြးကုိ    တစ္ခ်က္မ်ဳိခ်လုိက္၏တစ္ခ်က္မ်ဳိခ်လုိက္၏တစ္ခ်က္မ်ဳိခ်လုိက္၏တစ္ခ်က္မ်ဳိခ်လုိက္၏    ''''ဂလုဂလုဂလုဂလု' ...' ...' ...' ...။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၆၆၆၆၆၆၆၆))))))))        

ေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိေခ်ာက္ကမ္းပါးထိပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားကပ္ဖ်ားက        စည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလးစည္းကေလး        

        

        

    စည္းေလးတစ္ခုစည္းေလးတစ္ခုစည္းေလးတစ္ခုစည္းေလးတစ္ခု    တားထားသည္။တားထားသည္။တားထားသည္။တားထားသည္။    ထိုစည္းေလးသည္ထိုစည္းေလးသည္ထိုစည္းေလးသည္ထိုစည္းေလးသည္    ဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံး    ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္မသြားဖုိ႔ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္မသြားဖုိ႔ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္မသြားဖုိ႔ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္မသြားဖုိ႔    

ေနာက္ဆုံးတားထားသည့္ေနာက္ဆုံးတားထားသည့္ေနာက္ဆုံးတားထားသည့္ေနာက္ဆုံးတားထားသည့္    စည္းေလးဆိုပါေတာ့စည္းေလးဆိုပါေတာ့စည္းေလးဆိုပါေတာ့စည္းေလးဆိုပါေတာ့    ထိုစည္းေလးကုိထိုစည္းေလးကုိထိုစည္းေလးကုိထိုစည္းေလးကုိ    မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္    

ေက်ာ္ကုိမေက်ာ္ရဟုေက်ာ္ကုိမေက်ာ္ရဟုေက်ာ္ကုိမေက်ာ္ရဟုေက်ာ္ကုိမေက်ာ္ရဟု    သတ္မွတ္ထားသည္။သတ္မွတ္ထားသည္။သတ္မွတ္ထားသည္။သတ္မွတ္ထားသည္။    ထိုစည္းကုိထိုစည္းကုိထိုစည္းကုိထိုစည္းကုိ    ေက်ာ္လိုက္ၿပီဆုိသည္ႏွေက်ာ္လိုက္ၿပီဆုိသည္ႏွေက်ာ္လိုက္ၿပီဆုိသည္ႏွေက်ာ္လိုက္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္င့္င့္င့္    ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေတာ့မည္။ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေတာ့မည္။ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေတာ့မည္။ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေတာ့မည္။    ထိုသူသည္ထိုသူသည္ထိုသူသည္ထိုသူသည္    

စည္းနားကုိစည္းနားကုိစည္းနားကုိစည္းနားကုိ    ကပ္သည္ထက္ကပ္သည္ထက္ကပ္သည္ထက္ကပ္သည္ထက္    ကပ္လာသည္ကပ္လာသည္ကပ္လာသည္ကပ္လာသည္... ... ... ... ဘုရားေရဘုရားေရဘုရားေရဘုရားေရ... ... ... ... ထိုစည္းကုိထိုစည္းကုိထိုစည္းကုိထိုစည္းကုိ    သူေက်ာ္ျဖတ္သြားေတာ့မွာလား။သူေက်ာ္ျဖတ္သြားေတာ့မွာလား။သူေက်ာ္ျဖတ္သြားေတာ့မွာလား။သူေက်ာ္ျဖတ္သြားေတာ့မွာလား။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    အေတြးထဲအေတြးထဲအေတြးထဲအေတြးထဲ    ''''ရာမရာမရာမရာမ''''    ဇာတ္ထဲကဇာတ္ထဲကဇာတ္ထဲကဇာတ္ထဲက    သီတာေဒဝီမင္းသမီးေလး၏သီတာေဒဝီမင္းသမီးေလး၏သီတာေဒဝီမင္းသမီးေလး၏သီတာေဒဝီမင္းသမီးေလး၏    ႐ုပ္ပုံလႊာေလးက႐ုပ္ပုံလႊာေလးက႐ုပ္ပုံလႊာေလးက႐ုပ္ပုံလႊာေလးက    

ဖ်တ္ခနဲလင္းလက္လာေလ၏။ဖ်တ္ခနဲလင္းလက္လာေလ၏။ဖ်တ္ခနဲလင္းလက္လာေလ၏။ဖ်တ္ခနဲလင္းလက္လာေလ၏။    သီတာေဒဝီသီတာေဒဝီသီတာေဒဝီသီတာေဒဝီ    လုိခ်င္သည္ဟုလုိခ်င္သည္ဟုလုိခ်င္သည္ဟုလုိခ်င္သည္ဟု    ပူဆာလြန္း၍ပူဆာလြန္း၍ပူဆာလြန္း၍ပူဆာလြန္း၍    ေေေေ႐ႊသမင္ကုိ႐ႊသမင္ကုိ႐ႊသမင္ကုိ႐ႊသမင္ကုိ    လိုက္ဖို႔အသြားလိုက္ဖို႔အသြားလိုက္ဖို႔အသြားလိုက္ဖို႔အသြား    စိတ္မခ်ႏိုင္လြန္းသည့္စိတ္မခ်ႏိုင္လြန္းသည့္စိတ္မခ်ႏိုင္လြန္းသည့္စိတ္မခ်ႏိုင္လြန္းသည့္    

လကၡဏာမင္းသားကလကၡဏာမင္းသားကလကၡဏာမင္းသားကလကၡဏာမင္းသားက    စည္းသုံးတန္တားခ့ဲ၍စည္းသုံးတန္တားခ့ဲ၍စည္းသုံးတန္တားခ့ဲ၍စည္းသုံးတန္တားခ့ဲ၍    ထိုစည္းဝုိင္းအတြင္းမွထိုစည္းဝုိင္းအတြင္းမွထိုစည္းဝုိင္းအတြင္းမွထိုစည္းဝုိင္းအတြင္းမွ    မထြက္ရန္၊မထြက္ရန္၊မထြက္ရန္၊မထြက္ရန္၊    မေက်ာ္ရန္မေက်ာ္ရန္မေက်ာ္ရန္မေက်ာ္ရန္    အတန္တန္မွာၾကားထားခ့ဲသည္။အတန္တန္မွာၾကားထားခ့ဲသည္။အတန္တန္မွာၾကားထားခ့ဲသည္။အတန္တန္မွာၾကားထားခ့ဲသည္။    

ဒႆဂီရိကဒႆဂီရိကဒႆဂီရိကဒႆဂီရိက    ရေသ့သူေတာ္စင္ဟန္ေဆာင္၍ရေသ့သူေတာ္စင္ဟန္ေဆာင္၍ရေသ့သူေတာ္စင္ဟန္ေဆာင္၍ရေသ့သူေတာ္စင္ဟန္ေဆာင္၍    ဆြမ္းခံႂကြၿပီးဆြမ္းခံႂကြၿပီးဆြမ္းခံႂကြၿပီးဆြမ္းခံႂကြၿပီး    စည္းကုိေက်ာ္ဖို႔စည္းကုိေက်ာ္ဖို႔စည္းကုိေက်ာ္ဖို႔စည္းကုိေက်ာ္ဖို႔    ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေနာက္သုိ႔ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေနာက္သုိ႔ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေနာက္သုိ႔ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈေနာက္သုိ႔    

လိုက္သြားမိေသာလိုက္သြားမိေသာလိုက္သြားမိေသာလိုက္သြားမိေသာ    သီတာေဒဝီသီတာေဒဝီသီတာေဒဝီသီတာေဒဝီ    မင္းသမီးေလးခမ်ာမင္းသမီးေလးခမ်ာမင္းသမီးေလးခမ်ာမင္းသမီးေလးခမ်ာ    ဒႆဂီရိ၏ဒႆဂီရိ၏ဒႆဂီရိ၏ဒႆဂီရိ၏    လက္ထဲလက္ထဲလက္ထဲလက္ထဲ    က်ေရာက္သြားေလ၏။က်ေရာက္သြားေလ၏။က်ေရာက္သြားေလ၏။က်ေရာက္သြားေလ၏။    ၾကည့္စမ္းပါဘိ၊ၾကည့္စမ္းပါဘိ၊ၾကည့္စမ္းပါဘိ၊ၾကည့္စမ္းပါဘိ၊    

ထုိစည္းကေလးကုိထုိစည္းကေလးကုိထုိစည္းကေလးကုိထုိစည္းကေလးကုိ    မေက်ာ္လြန္မိဖို႔မေက်ာ္လြန္မိဖို႔မေက်ာ္လြန္မိဖို႔မေက်ာ္လြန္မိဖို႔    သတိအတန္တန္သတိအတန္တန္သတိအတန္တန္သတိအတန္တန္    ေပးပါလွ်က္ေပးပါလွ်က္ေပးပါလွ်က္ေပးပါလွ်က္    အဘယ္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ား    ေက်ာ္လြန္မိပါသနည္း။ေက်ာ္လြန္မိပါသနည္း။ေက်ာ္လြန္မိပါသနည္း။ေက်ာ္လြန္မိပါသနည္း။    
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    ယခုလည္းၾကည့္ေလယခုလည္းၾကည့္ေလယခုလည္းၾကည့္ေလယခုလည္းၾကည့္ေလ... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    မိုးေတြသည္းသည္း႐ြာ၊မိုးေတြသည္းသည္း႐ြာ၊မိုးေတြသည္းသည္း႐ြာ၊မိုးေတြသည္းသည္း႐ြာ၊    ေလျပင္းေတြတိုက္၊ေလျပင္းေတြတိုက္၊ေလျပင္းေတြတိုက္၊ေလျပင္းေတြတိုက္၊    မိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာမိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာမိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာမိုးႀကိဳးေတြပစ္ေသာ    

ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔တစ္ေန႔၌တစ္ေန႔၌တစ္ေန႔၌တစ္ေန႔၌    လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာလူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာလူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာလူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ    ေနရာေလးတစ္ခုတြင္ေနရာေလးတစ္ခုတြင္ေနရာေလးတစ္ခုတြင္ေနရာေလးတစ္ခုတြင္    ကားတစ္စီးထက္၌ကားတစ္စီးထက္၌ကားတစ္စီးထက္၌ကားတစ္စီးထက္၌    ခ်စ္သူခ်စ္သူခ်စ္သူခ်စ္သူ    ေဝေဝႏွင့္ေဝေဝႏွင့္ေဝေဝႏွင့္ေဝေဝႏွင့္    ႏွစ္ဦးတည္းႏွစ္ဦးတည္းႏွစ္ဦးတည္းႏွစ္ဦးတည္း    

ဆုံေတြ႔ေနေခ်ၿပီ။ဆုံေတြ႔ေနေခ်ၿပီ။ဆုံေတြ႔ေနေခ်ၿပီ။ဆုံေတြ႔ေနေခ်ၿပီ။    

    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးသည္ကုိေမာင္လုံးသည္ကုိေမာင္လုံးသည္ကုိေမာင္လုံးသည္    လူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္မဟုတ္။လူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္မဟုတ္။လူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္မဟုတ္။လူပ်ဳိလူလြတ္တစ္ေယာက္မဟုတ္။    ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္    အ္ိမ္ေထာင္ရွင္အ္ိမ္ေထာင္ရွင္အ္ိမ္ေထာင္ရွင္အ္ိမ္ေထာင္ရွင္    

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သူ႔ဇနီးႏွင့္သားအားသူ႔ဇနီးႏွင့္သားအားသူ႔ဇနီးႏွင့္သားအားသူ႔ဇနီးႏွင့္သားအားလည္းလည္းလည္းလည္း    ရင္ထဲကရင္ထဲကရင္ထဲကရင္ထဲက    ႏွစ္ႏွစ္ကာကာႏွစ္ႏွစ္ကာကာႏွစ္ႏွစ္ကာကာႏွစ္ႏွစ္ကာကာ    ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွပါ၏။ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွပါ၏။ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွပါ၏။ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွပါ၏။    

ထိုမွ်မကေသးထိုမွ်မကေသးထိုမွ်မကေသးထိုမွ်မကေသး    သူသည္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကုိသာသူသည္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကုိသာသူသည္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကုိသာသူသည္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကုိသာ    လက္ခံႏွစ္သက္ေသာလက္ခံႏွစ္သက္ေသာလက္ခံႏွစ္သက္ေသာလက္ခံႏွစ္သက္ေသာ    သူ႔ဘဝတြင္သူ႔ဘဝတြင္သူ႔ဘဝတြင္သူ႔ဘဝတြင္    ေဆြေဆြမွလြဲ၍ေဆြေဆြမွလြဲ၍ေဆြေဆြမွလြဲ၍ေဆြေဆြမွလြဲ၍    တျခားမည္သည့္တျခားမည္သည့္တျခားမည္သည့္တျခားမည္သည့္    

မိန္းကေလးမိန္းကေလးမိန္းကေလးမိန္းကေလး    တစ္ဦးတေလႏွင့္မွ်တစ္ဦးတေလႏွင့္မွ်တစ္ဦးတေလႏွင့္မွ်တစ္ဦးတေလႏွင့္မွ်... ... ... ... အေပ်ာ္အပါးေတြအေပ်ာ္အပါးေတြအေပ်ာ္အပါးေတြအေပ်ာ္အပါးေတြ    လုိက္စားခ့ဲျခင္းလည္းလုိက္စားခ့ဲျခင္းလည္းလုိက္စားခ့ဲျခင္းလည္းလုိက္စားခ့ဲျခင္းလည္း    မရိွ၊မရိွ၊မရိွ၊မရိွ၊    ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ    ေနခ့ဲျခင္းလည္းေနခ့ဲျခင္းလည္းေနခ့ဲျခင္းလည္းေနခ့ဲျခင္းလည္း    မရိွ၊မရိွ၊မရိွ၊မရိွ၊    

႐ိုး႐ိုးေအးေအးႏွ႐ိုး႐ိုးေအးေအးႏွ႐ိုး႐ိုးေအးေအးႏွ႐ိုး႐ိုးေအးေအးႏွင့္င့္င့္င့္    ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္း    ေနထိုင္ခ့ဲေသာေနထိုင္ခ့ဲေသာေနထိုင္ခ့ဲေသာေနထိုင္ခ့ဲေသာ    သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ၏။    

    ယခုယခုယခုယခု    ထိုသူတစ္ေယာက္ထိုသူတစ္ေယာက္ထိုသူတစ္ေယာက္ထိုသူတစ္ေယာက္... ... ... ... သူ႔ဘဝတစ္ခုလုံးသူ႔ဘဝတစ္ခုလုံးသူ႔ဘဝတစ္ခုလုံးသူ႔ဘဝတစ္ခုလုံး    ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္သြားေတာ့မည့္ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္သြားေတာ့မည့္ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္သြားေတာ့မည့္ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္သြားေတာ့မည့္    အျဖစ္အပ်က္ေတြအျဖစ္အပ်က္ေတြအျဖစ္အပ်က္ေတြအျဖစ္အပ်က္ေတြ    ျဖစ္ပြားလုလု၊ျဖစ္ပြားလုလု၊ျဖစ္ပြားလုလု၊ျဖစ္ပြားလုလု၊    

ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး၏ထိပ္ဖ်ားေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး၏ထိပ္ဖ်ားေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး၏ထိပ္ဖ်ားေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး၏ထိပ္ဖ်ား    စည္းစည္းစည္းစည္း    ကေလးကေလးကေလးကေလး    တားထားေသာေနရာသုိ႔တားထားေသာေနရာသုိ႔တားထားေသာေနရာသုိ႔တားထားေသာေနရာသုိ႔    ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီေကာ။ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီေကာ။ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီေကာ။ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီေကာ။    ထိုစည္းေလးကုိထိုစည္းေလးကုိထိုစည္းေလးကုိထိုစည္းေလးကုိ    

ေက်ာ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္လိုက္သည္ႏွင့္လိုက္သည္ႏွင့္လိုက္သည္ႏွင့္    ထိုေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔ထိုေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔ထိုေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔ထိုေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔    ကားခနဲကားခနဲကားခနဲကားခနဲ    က်သြားေတာ့မွာက်သြားေတာ့မွာက်သြားေတာ့မွာက်သြားေတာ့မွာ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    လွမ္းျမင္ေနမိေလၿပီ။လွမ္းျမင္ေနမိေလၿပီ။လွမ္းျမင္ေနမိေလၿပီ။လွမ္းျမင္ေနမိေလၿပီ။    

    ''''ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး... ... ... ... ဆက္ေျပာေလဆက္ေျပာေလဆက္ေျပာေလဆက္ေျပာေလ... ... ... ... တံေတြးေတြခ်ည္းတံေတြးေတြခ်ည္းတံေတြးေတြခ်ည္းတံေတြးေတြခ်ည္း    မ်ဳိခ်မေနနဲ႔ဦးဗ်ဳိ႕မ်ဳိခ်မေနနဲ႔ဦးဗ်ဳိ႕မ်ဳိခ်မေနနဲ႔ဦးဗ်ဳိ႕မ်ဳိခ်မေနနဲ႔ဦးဗ်ဳိ႕............    ေကာင္းခန္းေရာက္မွေကာင္းခန္းေရာက္မွေကာင္းခန္းေရာက္မွေကာင္းခန္းေရာက္မွ    

ဒီလိုျဖတ္မထားေၾကးေလဒီလိုျဖတ္မထားေၾကးေလဒီလိုျဖတ္မထားေၾကးေလဒီလိုျဖတ္မထားေၾကးေလ''''    ဟုဟုဟုဟု    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက    စိတ္မရွည္စြာစိတ္မရွည္စြာစိတ္မရွည္စြာစိတ္မရွည္စြာ    အစေဖာ္ေပးအစေဖာ္ေပးအစေဖာ္ေပးအစေဖာ္ေပးလုိက္ေတာ့သည္။လုိက္ေတာ့သည္။လုိက္ေတာ့သည္။လုိက္ေတာ့သည္။    

    ဟင္းခနဲဟင္းခနဲဟင္းခနဲဟင္းခနဲ    သက္ျပင္းရွည္ႀကီးကုိသက္ျပင္းရွည္ႀကီးကုိသက္ျပင္းရွည္ႀကီးကုိသက္ျပင္းရွည္ႀကီးကုိ    အသာခ်ရင္းအသာခ်ရင္းအသာခ်ရင္းအသာခ်ရင္း    ''''''''ဟုတ္ပါတယ္ဆရာရယ္ဟုတ္ပါတယ္ဆရာရယ္ဟုတ္ပါတယ္ဆရာရယ္ဟုတ္ပါတယ္ဆရာရယ္... ... ... ... အဲဒီေန႔ဟာအဲဒီေန႔ဟာအဲဒီေန႔ဟာအဲဒီေန႔ဟာ    ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    

ေမ့လို႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ေမ့လို႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ေမ့လို႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ေမ့လို႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္    အေရးပါလွတ့ဲအေရးပါလွတ့ဲအေရးပါလွတ့ဲအေရးပါလွတ့ဲ    ေန႔တစ္ေန႔ပါပဲေန႔တစ္ေန႔ပါပဲေန႔တစ္ေန႔ပါပဲေန႔တစ္ေန႔ပါပဲ............။။။။    အဲဒီေန႔ေလးအေၾကာင္းအဲဒီေန႔ေလးအေၾကာင္းအဲဒီေန႔ေလးအေၾကာင္းအဲဒီေန႔ေလးအေၾကာင္း    မေတြးခ်င္ေပမယ့္မေတြးခ်င္ေပမယ့္မေတြးခ်င္ေပမယ့္မေတြးခ်င္ေပမယ့္    ေခါင္းထဲေခါင္းထဲေခါင္းထဲေခါင္းထဲ    

သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    ဝင္လာတိုင္းဝင္လာတိုင္းဝင္လာတိုင္းဝင္လာတိုင္း... ... ... ... စဥ္းစားမိတိုင္းစဥ္းစားမိတိုင္းစဥ္းစားမိတိုင္းစဥ္းစားမိတိုင္း    ရင္ထဲမွာရင္ထဲမွာရင္ထဲမွာရင္ထဲမွာ    ေတြးလုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေတြးလုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေတြးလုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေတြးလုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္    ႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ    ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္ဆန္႔က်င္ဘက္    

ခံစားမႈေတြကုိခံစားမႈေတြကုိခံစားမႈေတြကုိခံစားမႈေတြကုိ    အျပင္းအထန္ခံစားရတယ္ဆရာ။အျပင္းအထန္ခံစားရတယ္ဆရာ။အျပင္းအထန္ခံစားရတယ္ဆရာ။အျပင္းအထန္ခံစားရတယ္ဆရာ။    တစ္ခါတေလက်ေတာ့တစ္ခါတေလက်ေတာ့တစ္ခါတေလက်ေတာ့တစ္ခါတေလက်ေတာ့    အဲဒီေန႔ကုိအဲဒီေန႔ကုိအဲဒီေန႔ကုိအဲဒီေန႔ကုိ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရာဇဝင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရာဇဝင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရာဇဝင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရာဇဝင္ထဲက    ဖ့ဲညႇပ္ၿပီးဖ့ဲညႇပ္ၿပီးဖ့ဲညႇပ္ၿပီးဖ့ဲညႇပ္ၿပီး    

ဆြဲထုတ္ဖယ္ရွားပစ္လို႔ရရင္ဆြဲထုတ္ဖယ္ရွားပစ္လို႔ရရင္ဆြဲထုတ္ဖယ္ရွားပစ္လို႔ရရင္ဆြဲထုတ္ဖယ္ရွားပစ္လို႔ရရင္    ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ခ်င္မိတယ္။ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ခ်င္မိတယ္။ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ခ်င္မိတယ္။ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ခ်င္မိတယ္။    အဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔က    ကၽြံဝင္သြားခ့ဲတ့ဲကၽြံဝင္သြားခ့ဲတ့ဲကၽြံဝင္သြားခ့ဲတ့ဲကၽြံဝင္သြားခ့ဲတ့ဲ    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္လည္းအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္လည္းအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္လည္းအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေၾကာင့္လည္း    အခုလုိအခုလုိအခုလုိအခုလုိ    

ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ    စိတ္ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေနၿပီးစိတ္ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေနၿပီးစိတ္ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေနၿပီးစိတ္ဒုကၡလွလွႀကီးေရာက္ေနၿပီး    ဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီ    အကူအညီအကူအညီအကူအညီအကူအညီ    အႀကံဉာဏ္ေတာင္းရတ့ဲအႀကံဉာဏ္ေတာင္းရတ့ဲအႀကံဉာဏ္ေတာင္းရတ့ဲအႀကံဉာဏ္ေတာင္းရတ့ဲ    အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးနဲ႔အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးနဲ႔အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးနဲ႔အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးနဲ႔    

ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတာ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    အဲဒီေန႔ကသာအဲဒီေန႔ကသာအဲဒီေန႔ကသာအဲဒီေန႔ကသာ    အဲဒီေနရာေလးကုိအဲဒီေနရာေလးကုိအဲဒီေနရာေလးကုိအဲဒီေနရာေလးကုိ    မသြားခ့ဲမိရင္မသြားခ့ဲမိရင္မသြားခ့ဲမိရင္မသြားခ့ဲမိရင္... ... ... ... သြားခ့ဲေပမယ့္လည္းသြားခ့ဲေပမယ့္လည္းသြားခ့ဲေပမယ့္လည္းသြားခ့ဲေပမယ့္လည္း    

အဲဒီစည္းေလးကုိအဲဒီစည္းေလးကုိအဲဒီစည္းေလးကုိအဲဒီစည္းေလးကုိ    မေက်ာ္လိုက္မိရင္မေက်ာ္လိုက္မိရင္မေက်ာ္လိုက္မိရင္မေက်ာ္လိုက္မိရင္    ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    ေကာင္းလိုက္မလဲေကာင္းလိုက္မလဲေကာင္းလိုက္မလဲေကာင္းလိုက္မလဲ။။။။    ဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိ    အစကေနအစကေနအစကေနအစကေန    ျပန္ၿပီးစလုိ႔ရရင္ျပန္ၿပီးစလုိ႔ရရင္ျပန္ၿပီးစလုိ႔ရရင္ျပန္ၿပီးစလုိ႔ရရင္    

သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔    တစ္ခါတေလတစ္ခါတေလတစ္ခါတေလတစ္ခါတေလ    စဥ္းစားေတြးေနမိတယ္ဆရာ။စဥ္းစားေတြးေနမိတယ္ဆရာ။စဥ္းစားေတြးေနမိတယ္ဆရာ။စဥ္းစားေတြးေနမိတယ္ဆရာ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္းတစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္းတစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္းတစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း    အဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔က    

မရည္႐ြယ္ဘဲမရည္႐ြယ္ဘဲမရည္႐ြယ္ဘဲမရည္႐ြယ္ဘဲ    မႀကံစည္ဘဲမႀကံစည္ဘဲမႀကံစည္ဘဲမႀကံစည္ဘဲ    သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    ေက်ာ္နင္းသြားခ့ဲတ့ဲေက်ာ္နင္းသြားခ့ဲတ့ဲေက်ာ္နင္းသြားခ့ဲတ့ဲေက်ာ္နင္းသြားခ့ဲတ့ဲ    စည္းေလးဟာစည္းေလးဟာစည္းေလးဟာစည္းေလးဟာ    ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရလြန္းတာရင္ခုန္လႈပ္ရွားရလြန္းတာရင္ခုန္လႈပ္ရွားရလြန္းတာရင္ခုန္လႈပ္ရွားရလြန္းတာ... ... ... ... သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရတာသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရတာသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရတာသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ရတာ... ... ... ... 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... အဆုံးစြန္ဆုံးေသာအဆုံးစြန္ဆုံးေသာအဆုံးစြန္ဆုံးေသာအဆုံးစြန္ဆုံးေသာ    အခ်စ္တစ္ခုရဲ႕အခ်စ္တစ္ခုရဲ႕အခ်စ္တစ္ခုရဲ႕အခ်စ္တစ္ခုရဲ႕    တုႏႈိင္းျပမရႏုိင္တ့ဲတုႏႈိင္းျပမရႏုိင္တ့ဲတုႏႈိင္းျပမရႏုိင္တ့ဲတုႏႈိင္းျပမရႏုိင္တ့ဲ    အရသာအရသာအရသာအရသာ    ဟာဟာဟာဟာ    

ဒီလုိပါလားဆိုတာကုိဒီလုိပါလားဆိုတာကုိဒီလုိပါလားဆိုတာကုိဒီလုိပါလားဆိုတာကုိ    ျမည္းစမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲျမည္းစမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲျမည္းစမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲျမည္းစမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲ    ေန႔တစ္ေန႔လုိ႔ေန႔တစ္ေန႔လုိ႔ေန႔တစ္ေန႔လုိ႔ေန႔တစ္ေန႔လုိ႔    ေျပာရမယ္ဆရာ။ေျပာရမယ္ဆရာ။ေျပာရမယ္ဆရာ။ေျပာရမယ္ဆရာ။    

    ဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ေလဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ေလဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ေလဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ေလ............    ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔    ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    အိမ္ကေဆြေဆြနဲ႔လည္းအိမ္ကေဆြေဆြနဲ႔လည္းအိမ္ကေဆြေဆြနဲ႔လည္းအိမ္ကေဆြေဆြနဲ႔လည္း    

အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ    လုံးဝေပ်ာက္ဆုံးသြားခ့ဲလုံးဝေပ်ာက္ဆုံးသြားခ့ဲလုံးဝေပ်ာက္ဆုံးသြားခ့ဲလုံးဝေပ်ာက္ဆုံးသြားခ့ဲတာတာတာတာ    ၾကာေနၿပီ။ၾကာေနၿပီ။ၾကာေနၿပီ။ၾကာေနၿပီ။    ဟိုးအရင္ဟိုးအရင္ဟိုးအရင္ဟိုးအရင္    အိမ္ေထာင္ဦးကာလအိမ္ေထာင္ဦးကာလအိမ္ေထာင္ဦးကာလအိမ္ေထာင္ဦးကာလ    တစ္ခဏေလးတစ္ခဏေလးတစ္ခဏေလးတစ္ခဏေလး    

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္    လပုိင္းေလာက္ေလးပဲလပုိင္းေလာက္ေလးပဲလပုိင္းေလာက္ေလးပဲလပုိင္းေလာက္ေလးပဲ    နည္းနည္းပါးပါးနည္းနည္းပါးပါးနည္းနည္းပါးပါးနည္းနည္းပါးပါး    အဆင္ေျပခ့ဲတယ္လို႔အဆင္ေျပခ့ဲတယ္လို႔အဆင္ေျပခ့ဲတယ္လို႔အဆင္ေျပခ့ဲတယ္လို႔    ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။    အဲဒီအဲဒီအဲဒီအဲဒီ    

လပုိင္းေလာက္ေလးမွာေတာင္လပုိင္းေလာက္ေလးမွာေတာင္လပုိင္းေလာက္ေလးမွာေတာင္လပုိင္းေလာက္ေလးမွာေတာင္    ကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္း    သုတ္လႊတ္တာသုတ္လႊတ္တာသုတ္လႊတ္တာသုတ္လႊတ္တာ    သိပ္ျမန္ဆန္တတ္တ့ဲသိပ္ျမန္ဆန္တတ္တ့ဲသိပ္ျမန္ဆန္တတ္တ့ဲသိပ္ျမန္ဆန္တတ္တ့ဲ    အက်င့္ဆိုးႀကီးရိွေနတာေၾကာင့္အက်င့္ဆိုးႀကီးရိွေနတာေၾကာင့္အက်င့္ဆိုးႀကီးရိွေနတာေၾကာင့္အက်င့္ဆိုးႀကီးရိွေနတာေၾကာင့္    

သူငယ္ခ်င္းေတြကိုသူငယ္ခ်င္းေတြကိုသူငယ္ခ်င္းေတြကိုသူငယ္ခ်င္းေတြကို    ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အျဖစ္ေလးရဲ႕အျဖစ္ေလးရဲ႕အျဖစ္ေလးရဲ႕အျဖစ္ေလး    ေျပာျပေတာ့ေတာင္ေျပာျပေတာ့ေတာင္ေျပာျပေတာ့ေတာင္ေျပာျပေတာ့ေတာင္    သူတုိ႔ေတြကသူတုိ႔ေတြကသူတုိ႔ေတြကသူတုိ႔ေတြက    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    စၾကေနာက္ၾကေသးတယ္။စၾကေနာက္ၾကေသးတယ္။စၾကေနာက္ၾကေသးတယ္။စၾကေနာက္ၾကေသးတယ္။    

ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြဆိုရင္လည္းကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြဆိုရင္လည္းကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြဆိုရင္လည္းကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေဆြေဆြဆိုရင္လည္း    အရမ္းရွက္ေၾကာက္တတ္ၿပီးေတာ့အရမ္းရွက္ေၾကာက္တတ္ၿပီးေတာ့အရမ္းရွက္ေၾကာက္တတ္ၿပီးေတာ့အရမ္းရွက္ေၾကာက္တတ္ၿပီးေတာ့    သူတုိ႔ေဆြမ်ဳိးသူတုိ႔ေဆြမ်ဳိးသူတုိ႔ေဆြမ်ဳိးသူတုိ႔ေဆြမ်ဳိး    မိဘေမာင္ႏွမေတြအားလုံးကမိဘေမာင္ႏွမေတြအားလုံးကမိဘေမာင္ႏွမေတြအားလုံးကမိဘေမာင္ႏွမေတြအားလုံးက    စိပ္ပုတီးနဲ႔စိပ္ပုတီးနဲ႔စိပ္ပုတီးနဲ႔စိပ္ပုတီးနဲ႔    

ဘာသာေရးကိုပဲဘာသာေရးကိုပဲဘာသာေရးကိုပဲဘာသာေရးကိုပဲ    ယုံၾကည္သက္ဝင္လြန္းၿပီးယုံၾကည္သက္ဝင္လြန္းၿပီးယုံၾကည္သက္ဝင္လြန္းၿပီးယုံၾကည္သက္ဝင္လြန္းၿပီး    ငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းက    အိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြဟာအိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြဟာအိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြဟာအိမ္ေထာင္သားေမြးကိစၥေတြဟာ    ယုတ္ည့ံတယ္ယုတ္ည့ံတယ္ယုတ္ည့ံတယ္ယုတ္ည့ံတယ္... ... ... ... 
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နိမ့္က်တယ္စသည္ျဖင့္နိမ့္က်တယ္စသည္ျဖင့္နိမ့္က်တယ္စသည္ျဖင့္နိမ့္က်တယ္စသည္ျဖင့္    ႐ိုက္သြင္းထားေလေတာ့႐ိုက္သြင္းထားေလေတာ့႐ိုက္သြင္းထားေလေတာ့႐ိုက္သြင္းထားေလေတာ့    လင္မယားအတူေနၾကတ့ဲအခါမွာလင္မယားအတူေနၾကတ့ဲအခါမွာလင္မယားအတူေနၾကတ့ဲအခါမွာလင္မယားအတူေနၾကတ့ဲအခါမွာ    တုံ႔ျပန္မႈကတုံ႔ျပန္မႈကတုံ႔ျပန္မႈကတုံ႔ျပန္မႈက    သာယာေပ်ာ္႐ႊင္စရာသာယာေပ်ာ္႐ႊင္စရာသာယာေပ်ာ္႐ႊင္စရာသာယာေပ်ာ္႐ႊင္စရာ    

လုံးဝမေကာင္းလုံးဝမေကာင္းလုံးဝမေကာင္းလုံးဝမေကာင္းခ့ဲဘူးဆရာခ့ဲဘူးဆရာခ့ဲဘူးဆရာခ့ဲဘူးဆရာ............။။။။    အေသေကာင္ႀကီးလိုအေသေကာင္ႀကီးလိုအေသေကာင္ႀကီးလိုအေသေကာင္ႀကီးလို    ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးေနတတ္တယ္။ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးေနတတ္တယ္။ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးေနတတ္တယ္။ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးေနတတ္တယ္။    အတူေနတ့ဲအခါမွာလည္းအတူေနတ့ဲအခါမွာလည္းအတူေနတ့ဲအခါမွာလည္းအတူေနတ့ဲအခါမွာလည္း    

သာယာၾကည္ႏူးသာယာၾကည္ႏူးသာယာၾကည္ႏူးသာယာၾကည္ႏူး    ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္တာေတြစတ့ဲေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္တာေတြစတ့ဲေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္တာေတြစတ့ဲေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္တာေတြစတ့ဲ    ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ခံစားမႈေတြ၊ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ခံစားမႈေတြ၊ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ခံစားမႈေတြ၊ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ခံစားမႈေတြ၊    တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိတုံ႔ျပန္မႈေတြကုိတုံ႔ျပန္မႈေတြကုိတုံ႔ျပန္မႈေတြကုိ    လုံးဝျပေလ့မရိွဘူး။လုံးဝျပေလ့မရိွဘူး။လုံးဝျပေလ့မရိွဘူး။လုံးဝျပေလ့မရိွဘူး။    ဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာ    သူ႔အေနနဲ႔သူ႔အေနနဲ႔သူ႔အေနနဲ႔သူ႔အေနနဲ႔    

လုံးဝပဲမသာယာတာလားလုံးဝပဲမသာယာတာလားလုံးဝပဲမသာယာတာလားလုံးဝပဲမသာယာတာလား... ... ... ... သာယာရဲ႕သားနဲ႔သာယာရဲ႕သားနဲ႔သာယာရဲ႕သားနဲ႔သာယာရဲ႕သားနဲ႔    ျပလိုက္မိရင္ျပလိုက္မိရင္ျပလိုက္မိရင္ျပလိုက္မိရင္    သူ႔ကုိယ္သူေရာ၊သူ႔ကုိယ္သူေရာ၊သူ႔ကုိယ္သူေရာ၊သူ႔ကုိယ္သူေရာ၊    သူမ်ားကေရာသူမ်ားကေရာသူမ်ားကေရာသူမ်ားကေရာ    အထင္ေသးအထင္ေသးအထင္ေသးအထင္ေသး    အျမင္ေသးျဖစ္မလား၊အျမင္ေသးျဖစ္မလား၊အျမင္ေသးျဖစ္မလား၊အျမင္ေသးျဖစ္မလား၊    

ပညာနိမ့္တယ္လုိ႔ပညာနိမ့္တယ္လုိ႔ပညာနိမ့္တယ္လုိ႔ပညာနိမ့္တယ္လုိ႔    ထင္မလားဆိုၿပီးေတာ့ပဲထင္မလားဆိုၿပီးေတာ့ပဲထင္မလားဆိုၿပီးေတာ့ပဲထင္မလားဆိုၿပီးေတာ့ပဲ    အရွက္ႀကီးႀကီးနဲ႔အရွက္ႀကီးႀကီးနဲ႔အရွက္ႀကီးႀကီးနဲ႔အရွက္ႀကီးႀကီးနဲ႔    မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလားဆိုတာမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလားဆိုတာမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလားဆိုတာမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလားဆိုတာ    ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ေတာ့    

ေဝခြဲေဝခြဲေဝခြဲေဝခြဲလုိ႔မရဘူးဆရာ။လုိ႔မရဘူးဆရာ။လုိ႔မရဘူးဆရာ။လုိ႔မရဘူးဆရာ။    အဲဒီမွာမွအဲဒီမွာမွအဲဒီမွာမွအဲဒီမွာမွ    ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလြန္ေျမာက္ၿပီးပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလြန္ေျမာက္ၿပီးပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလြန္ေျမာက္ၿပီးပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလြန္ေျမာက္ၿပီး    ကိုယ္ဝန္ရိွသြားတ့ဲအခ်ိန္ကိုယ္ဝန္ရိွသြားတ့ဲအခ်ိန္ကိုယ္ဝန္ရိွသြားတ့ဲအခ်ိန္ကိုယ္ဝန္ရိွသြားတ့ဲအခ်ိန္... ... ... ... ကေလးေမြးခ်ိန္ကေလးေမြးခ်ိန္ကေလးေမြးခ်ိန္ကေလးေမြးခ်ိန္    မီးတြင္းခ်ိန္စသျဖင့္မီးတြင္းခ်ိန္စသျဖင့္မီးတြင္းခ်ိန္စသျဖင့္မီးတြင္းခ်ိန္စသျဖင့္    

သားေလးကုိယ္ဝန္ရသြားခ်ိန္ကစၿပီးသားေလးကုိယ္ဝန္ရသြားခ်ိန္ကစၿပီးသားေလးကုိယ္ဝန္ရသြားခ်ိန္ကစၿပီးသားေလးကုိယ္ဝန္ရသြားခ်ိန္ကစၿပီး    လုံးဝေတာင္လုံးဝေတာင္လုံးဝေတာင္လုံးဝေတာင္    အတူေနခြင့္မရေတာ့ဘူး။အတူေနခြင့္မရေတာ့ဘူး။အတူေနခြင့္မရေတာ့ဘူး။အတူေနခြင့္မရေတာ့ဘူး။    ေနာက္ပုိင္းေနာက္ပုိင္းေနာက္ပုိင္းေနာက္ပုိင္း    သားေလးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာလို႔သားေလးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာလို႔သားေလးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာလို႔သားေလးတျဖည္းျဖည္းႀကီးလာလို႔    

ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ပူဆာလြန္းမကပူဆာလြန္းမကပူဆာလြန္းမကပူဆာလြန္းမက    ပူဆာေတာ့မွပူဆာေတာ့မွပူဆာေတာ့မွပူဆာေတာ့မွ    ဆယ္ဆယ္ဆယ္ဆယ္ခါမွတစ္ခါေလာက္ခါမွတစ္ခါေလာက္ခါမွတစ္ခါေလာက္ခါမွတစ္ခါေလာက္    ရံဖန္ရံခါရံဖန္ရံခါရံဖန္ရံခါရံဖန္ရံခါ    ရွားရွားပါးပါးေလးရွားရွားပါးပါးေလးရွားရွားပါးပါးေလးရွားရွားပါးပါးေလး... ... ... ... အတူေနခြင့္ရျပန္ေတာ့လည္းအတူေနခြင့္ရျပန္ေတာ့လည္းအတူေနခြင့္ရျပန္ေတာ့လည္းအတူေနခြင့္ရျပန္ေတာ့လည္း    

သူကသူကသူကသူက    ဟိုးအရင္ကထက္ေတာင္မွဟိုးအရင္ကထက္ေတာင္မွဟိုးအရင္ကထက္ေတာင္မွဟိုးအရင္ကထက္ေတာင္မွ    ပုိၿပီးဆိုးသြားေသးတယ္။ပုိၿပီးဆိုးသြားေသးတယ္။ပုိၿပီးဆိုးသြားေသးတယ္။ပုိၿပီးဆိုးသြားေသးတယ္။        သူ႔ရဲ႕စိတ္ကသူ႔ရဲ႕စိတ္ကသူ႔ရဲ႕စိတ္ကသူ႔ရဲ႕စိတ္က    သားေလးဆီမွာပဲသားေလးဆီမွာပဲသားေလးဆီမွာပဲသားေလးဆီမွာပဲ    လုံးဝေရာက္သြားၿပီးလုံးဝေရာက္သြားၿပီးလုံးဝေရာက္သြားၿပီးလုံးဝေရာက္သြားၿပီး    

ဒီအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥဒီအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥဒီအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥဒီအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ    ေယာက္်ားနဲ႔အတူေနတ့ဲေယာက္်ားနဲ႔အတူေနတ့ဲေယာက္်ားနဲ႔အတူေနတ့ဲေယာက္်ားနဲ႔အတူေနတ့ဲ    Sex Sex Sex Sex ကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိ    လုံးဝစိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူးလုံးဝစိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူးလုံးဝစိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူးလုံးဝစိတ္မဝင္စားေတာ့ဘူး... ... ... ... သူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္းသူ႔ကုိယ္သူလည္း    လွပေအာင္လွပေအာင္လွပေအာင္လွပေအာင္    

ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္ဆြဲေဆာင္မႈရိွေအာင္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မႀကိဳးစားေတာ့ဘဲမႀကိဳးစားေတာ့ဘဲမႀကိဳးစားေတာ့ဘဲမႀကိဳးစားေတာ့ဘဲ    ပစ္စလက္ခတ္ကုိပစ္စလက္ခတ္ကုိပစ္စလက္ခတ္ကုိပစ္စလက္ခတ္ကုိ    ေနေတာ့တာပဲဆရာေရေနေတာ့တာပဲဆရာေရေနေတာ့တာပဲဆရာေရေနေတာ့တာပဲဆရာေရ... ... ... ... အၿမဲတမ္းခ်ဳိင္းေခၽြးေတြနဲ႔အၿမဲတမ္းခ်ဳိင္းေခၽြးေတြနဲ႔အၿမဲတမ္းခ်ဳိင္းေခၽြးေတြနဲ႔အၿမဲတမ္းခ်ဳိင္းေခၽြးေတြနဲ႔    

ဟင္းနဲ႔၊ဟင္းနဲ႔၊ဟင္းနဲ႔၊ဟင္းနဲ႔၊    ဖုန္နဲ႔ေတြနဲ႔ဖုန္နဲ႔ေတြနဲ႔ဖုန္နဲ႔ေတြနဲ႔ဖုန္နဲ႔ေတြနဲ႔    ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတာပဲညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတာပဲညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတာပဲညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတာပဲ... ... ... ... ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကလည္းခႏၶာကုိယ္ႀကီးကလည္းခႏၶာကုိယ္ႀကီးကလည္းခႏၶာကုိယ္ႀကီးကလည္း    တစ္ေန႔တျခားတစ္ေန႔တျခားတစ္ေန႔တျခားတစ္ေန႔တျခား    ဝဝဖီးဖီးႀကီးဝဝဖီးဖီးႀကီးဝဝဖီးဖီးႀကီးဝဝဖီးဖီးႀကီး    ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။ျဖစ္လာတယ္။    

စကားေျပာရတာလည္းစကားေျပာရတာလည္းစကားေျပာရတာလည္းစကားေျပာရတာလည္း    နားဝင္မခ်ဳိေတာ့ဘူး။နားဝင္မခ်ဳိေတာ့ဘူး။နားဝင္မခ်ဳိေတာ့ဘူး။နားဝင္မခ်ဳိေတာ့ဘူး။    

    ေနာက္ေနာက္ေနာက္ေနာက္ၿပီးအတူေနတ့ဲအခါက်ရင္လည္းၿပီးအတူေနတ့ဲအခါက်ရင္လည္းၿပီးအတူေနတ့ဲအခါက်ရင္လည္းၿပီးအတူေနတ့ဲအခါက်ရင္လည္း    ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္    ျမန္ျမန္ဆိုၿပီးေတာ့ျမန္ျမန္ဆိုၿပီးေတာ့ျမန္ျမန္ဆိုၿပီးေတာ့ျမန္ျမန္ဆိုၿပီးေတာ့    အတင္းျမန္ျမန္ၿပီးခိုင္းတယ္။အတင္းျမန္ျမန္ၿပီးခိုင္းတယ္။အတင္းျမန္ျမန္ၿပီးခိုင္းတယ္။အတင္းျမန္ျမန္ၿပီးခိုင္းတယ္။    အဲဒီက်ေတာ့အဲဒီက်ေတာ့အဲဒီက်ေတာ့အဲဒီက်ေတာ့    

ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    အရင္ကျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအရင္ကျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအရင္ကျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအရင္ကျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ    ေရာဂါနဲ႔ေရာဂါနဲ႔ေရာဂါနဲ႔ေရာဂါနဲ႔    ေျပာင္းျပန္ႀကီးကုိေျပာင္းျပန္ႀကီးကုိေျပာင္းျပန္ႀကီးကုိေျပာင္းျပန္ႀကီးကုိ    ဆန္႔က်င္ဘက္ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုဆန္႔က်င္ဘက္ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုဆန္႔က်င္ဘက္ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုဆန္႔က်င္ဘက္ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခု    ထပ္ၿပီးရေတာ့တာပါပဲဆရာ။ထပ္ၿပီးရေတာ့တာပါပဲဆရာ။ထပ္ၿပီးရေတာ့တာပါပဲဆရာ။ထပ္ၿပီးရေတာ့တာပါပဲဆရာ။    

အ့ဲဒါကေတာ့အ့ဲဒါကေတာ့အ့ဲဒါကေတာ့အ့ဲဒါကေတာ့    သုတ္မလႊတ္ႏိုင္တာ၊သုတ္မလႊတ္ႏိုင္တာ၊သုတ္မလႊတ္ႏိုင္တာ၊သုတ္မလႊတ္ႏိုင္တာ၊    မၿပီးေတာ့တ့ဲမၿပီးေတာ့တ့ဲမၿပီးေတာ့တ့ဲမၿပီးေတာ့တ့ဲ    ေရာဂါဆိုးေရာဂါဆိုးေရာဂါဆိုးေရာဂါဆိုးႀကီးေပါ့ဆရာ။ႀကီးေပါ့ဆရာ။ႀကီးေပါ့ဆရာ။ႀကီးေပါ့ဆရာ။    စဥ္းစားတာၾကည့္စဥ္းစားတာၾကည့္စဥ္းစားတာၾကည့္စဥ္းစားတာၾကည့္    အရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းက    ျဖစ္တာကျဖစ္တာကျဖစ္တာကျဖစ္တာက    

သုတ္လႊတ္ျမန္လြန္းတ့ဲေရာဂါသုတ္လႊတ္ျမန္လြန္းတ့ဲေရာဂါသုတ္လႊတ္ျမန္လြန္းတ့ဲေရာဂါသုတ္လႊတ္ျမန္လြန္းတ့ဲေရာဂါ    အခုျဖစ္တာကအခုျဖစ္တာကအခုျဖစ္တာကအခုျဖစ္တာက    လုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝ    သုတ္မလႊတ္ႏုိင္တ့ဲေရာဂါေပါ့။သုတ္မလႊတ္ႏုိင္တ့ဲေရာဂါေပါ့။သုတ္မလႊတ္ႏုိင္တ့ဲေရာဂါေပါ့။သုတ္မလႊတ္ႏုိင္တ့ဲေရာဂါေပါ့။    

    အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာအဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာအဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာအဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ငယ္ခ်စ္ဦး    ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္ဆုံေတြ႔ၿပီးျပန္ဆုံေတြ႔ၿပီးျပန္ဆုံေတြ႔ၿပီးျပန္ဆုံေတြ႔ၿပီး    ခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦး    တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး    

နီးကပ္ၿငိတြယ္လာလိုက္တာနီးကပ္ၿငိတြယ္လာလိုက္တာနီးကပ္ၿငိတြယ္လာလိုက္တာနီးကပ္ၿငိတြယ္လာလိုက္တာ...... .. .. .. အရင္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲသလိုအရင္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲသလိုအရင္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲသလိုအရင္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲသလို    ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခ်စ္သူခ်င္းေတြ႔ထိမႈကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခ်စ္သူခ်င္းေတြ႔ထိမႈကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခ်စ္သူခ်င္းေတြ႔ထိမႈကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခ်စ္သူခ်င္းေတြ႔ထိမႈက    ကႀကီးကႀကီးကႀကီးကႀကီး    ခေခြးကေနခေခြးကေနခေခြးကေနခေခြးကေန    

တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတက္လာလိုက္တာတစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတက္လာလိုက္တာတစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတက္လာလိုက္တာတစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းတက္လာလိုက္တာ    ေနာက္ဆုံးမုိးေတြေမွာင္၊ေနာက္ဆုံးမုိးေတြေမွာင္၊ေနာက္ဆုံးမုိးေတြေမွာင္၊ေနာက္ဆုံးမုိးေတြေမွာင္၊    မိုးႀကိဳးေတြပစ္၊မိုးႀကိဳးေတြပစ္၊မိုးႀကိဳးေတြပစ္၊မိုးႀကိဳးေတြပစ္၊    လွ်ပ္ေတြလက္တ့ဲေန႔ကေတာ့လွ်ပ္ေတြလက္တ့ဲေန႔ကေတာ့လွ်ပ္ေတြလက္တ့ဲေန႔ကေတာ့လွ်ပ္ေတြလက္တ့ဲေန႔ကေတာ့    

တကၠသိုလ္ကတကၠသိုလ္ကတကၠသိုလ္ကတကၠသိုလ္က    ဘြဲ႔ရသြားတ့ဲေန႔လုိ႔ေတာင္ဘြဲ႔ရသြားတ့ဲေန႔လုိ႔ေတာင္ဘြဲ႔ရသြားတ့ဲေန႔လုိ႔ေတာင္ဘြဲ႔ရသြားတ့ဲေန႔လုိ႔ေတာင္    ေျပာေျပာေျပာေျပာရမလားမသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။ရမလားမသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။ရမလားမသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။ရမလားမသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။    ခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားဆိုတာခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားဆိုတာခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားဆိုတာခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားဆိုတာ    အအအအတူတူမထားရဘူး။တူတူမထားရဘူး။တူတူမထားရဘူး။တူတူမထားရဘူး။    

''''အိုးခ်င္းထားအိုးခ်င္းထားအိုးခ်င္းထားအိုးခ်င္းထား    အိုးခ်င္းထိအိုးခ်င္းထိအိုးခ်င္းထိအိုးခ်င္းထိ    ႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းထားႀကိဳးခ်င္းထား    ႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းၿငိႀကိဳးခ်င္းၿငိ''''    ဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲ    ေရွးလူႀကီးေတြေရွးလူႀကီးေတြေရွးလူႀကီးေတြေရွးလူႀကီးေတြ    ဆိုဆုံးမစကားေတြဆိုဆုံးမစကားေတြဆိုဆုံးမစကားေတြဆိုဆုံးမစကားေတြ    ထားခ့ဲတာထားခ့ဲတာထားခ့ဲတာထားခ့ဲတာ    အလကားအလကားအလကားအလကား    

မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    အေတြ႔ကုိမခံႏုိင္ဘူးဆုိတာအေတြ႔ကုိမခံႏုိင္ဘူးဆုိတာအေတြ႔ကုိမခံႏုိင္ဘူးဆုိတာအေတြ႔ကုိမခံႏုိင္ဘူးဆုိတာ    ဒါပါလားဆိုတာဒါပါလားဆိုတာဒါပါလားဆိုတာဒါပါလားဆိုတာ    ကၽြန္ေတာ္မ်က္ဝါးထင္ထင္ကၽြန္ေတာ္မ်က္ဝါးထင္ထင္ကၽြန္ေတာ္မ်က္ဝါးထင္ထင္ကၽြန္ေတာ္မ်က္ဝါးထင္ထင္    ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳရေတာ့တာပဲဆရာ။ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳရေတာ့တာပဲဆရာ။ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳရေတာ့တာပဲဆရာ။ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳရေတာ့တာပဲဆရာ။    

အဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔ကအဲဒီေန႔က    သူမနဲ႔မေတြ႔ရတာသူမနဲ႔မေတြ႔ရတာသူမနဲ႔မေတြ႔ရတာသူမနဲ႔မေတြ႔ရတာ    ခြဲေနရတာခြဲေနရတာခြဲေနရတာခြဲေနရတာ    ၁၀၁၀၁၀၁၀ရက္ေရက္ေရက္ေရက္ေတာင္တာင္တာင္တာင္    ၾကာခ့ဲၿပီဆိုေတာ့ၾကာခ့ဲၿပီဆိုေတာ့ၾကာခ့ဲၿပီဆိုေတာ့ၾကာခ့ဲၿပီဆိုေတာ့    ေတြ႔ခ်င္လြန္းလုိ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းလုိ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းလုိ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းလုိ႔    ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနတ့ဲအခ်ိန္ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနတ့ဲအခ်ိန္ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနတ့ဲအခ်ိန္ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးေနတ့ဲအခ်ိန္    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    

သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူ    ႏွစ္ဦးသားႏွစ္ဦးသားႏွစ္ဦးသားႏွစ္ဦးသား    ဒီလိုမ်ဳိးခ်ိန္းေတြ႔ရင္းဒီလိုမ်ဳိးခ်ိန္းေတြ႔ရင္းဒီလိုမ်ဳိးခ်ိန္းေတြ႔ရင္းဒီလိုမ်ဳိးခ်ိန္းေတြ႔ရင္း    ေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္း    တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔    ထိန္းမႏိုင္ထိန္းမႏိုင္ထိန္းမႏိုင္ထိန္းမႏိုင္    

သိမ္းမရေတာ့ဘဲသိမ္းမရေတာ့ဘဲသိမ္းမရေတာ့ဘဲသိမ္းမရေတာ့ဘဲ    သဒၵါေတြလြန္ရာကသဒၵါေတြလြန္ရာကသဒၵါေတြလြန္ရာကသဒၵါေတြလြန္ရာက    တဏွာေတြကၽြံေတာ့မယ့္တဏွာေတြကၽြံေတာ့မယ့္တဏွာေတြကၽြံေတာ့မယ့္တဏွာေတြကၽြံေတာ့မယ့္    အျဖစ္မ်ဳိးကုိအျဖစ္မ်ဳိးကုိအျဖစ္မ်ဳိးကုိအျဖစ္မ်ဳိးကုိ    ႀကိဳတင္တြက္ႀကိဳတင္တြက္ႀကိဳတင္တြက္ႀကိဳတင္တြက္ဆဆဆဆ    ေတြးေတာမိၿပီးေတြးေတာမိၿပီးေတြးေတာမိၿပီးေတြးေတာမိၿပီး    ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔    

ေဝးတ့ဲေနရာကုိေဝးတ့ဲေနရာကုိေဝးတ့ဲေနရာကုိေဝးတ့ဲေနရာကုိ    ေျပးတာတ့ဲဆရာေရေျပးတာတ့ဲဆရာေရေျပးတာတ့ဲဆရာေရေျပးတာတ့ဲဆရာေရ............။။။။    

    ''''ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္    ေဝေလေဝေလေဝေလေဝေလ    ကုိေမာင္နဲ႔ခြဲခြာၿပီးကုိေမာင္နဲ႔ခြဲခြာၿပီးကုိေမာင္နဲ႔ခြဲခြာၿပီးကုိေမာင္နဲ႔ခြဲခြာၿပီး    ေနၾကည့္ေတာ့မွေနၾကည့္ေတာ့မွေနၾကည့္ေတာ့မွေနၾကည့္ေတာ့မွ    တစ္ေန႔ေလးမေတြ႔ရတာတစ္ေန႔ေလးမေတြ႔ရတာတစ္ေန႔ေလးမေတြ႔ရတာတစ္ေန႔ေလးမေတြ႔ရတာ    တစ္ကမာၻေလာက္ေတာင္တစ္ကမာၻေလာက္ေတာင္တစ္ကမာၻေလာက္ေတာင္တစ္ကမာၻေလာက္ေတာင္    

ၾကာပါလားလုိ႔ၾကာပါလားလုိ႔ၾကာပါလားလုိ႔ၾကာပါလားလုိ႔    ေနမထိ၊ေနမထိ၊ေနမထိ၊ေနမထိ၊    ထိုင္မထိထိုင္မထိထိုင္မထိထိုင္မထိ    ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။ျဖစ္ရတယ္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ဘယ္ေလာက္ပဲလူကဘယ္ေလာက္ပဲလူကဘယ္ေလာက္ပဲလူကဘယ္ေလာက္ပဲလူက    ေျပးႏိုင္ေပမယ့္ေျပးႏိုင္ေပမယ့္ေျပးႏိုင္ေပမယ့္ေျပးႏိုင္ေပမယ့္    ေဝ့ရဲ႕စိတ္ေရာေဝ့ရဲ႕စိတ္ေရာေဝ့ရဲ႕စိတ္ေရာေဝ့ရဲ႕စိတ္ေရာ    

ႏွလုံးသားေရာႏွလုံးသားေရာႏွလုံးသားေရာႏွလုံးသားေရာဟာဟာဟာဟာ    ကုိေမာင့္ဆီမွာပဲကုိေမာင့္ဆီမွာပဲကုိေမာင့္ဆီမွာပဲကုိေမာင့္ဆီမွာပဲ    တြယ္ကပ္က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္ရွင္ေရတြယ္ကပ္က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္ရွင္ေရတြယ္ကပ္က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္ရွင္ေရတြယ္ကပ္က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္ရွင္ေရ... ... ... ... ကိုေမာင့္မွာကိုေမာင့္မွာကိုေမာင့္မွာကိုေမာင့္မွာ    သားနဲ႔မယားနဲ႔သားနဲ႔မယားနဲ႔သားနဲ႔မယားနဲ႔သားနဲ႔မယားနဲ႔    အိမ္ေထာင္ရိွမွန္းအိမ္ေထာင္ရိွမွန္းအိမ္ေထာင္ရိွမွန္းအိမ္ေထာင္ရိွမွန္း    

သိသိႀကီးနဲ႔သိသိႀကီးနဲ႔သိသိႀကီးနဲ႔သိသိႀကီးနဲ႔    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    ေရွ႕ကုိတိုးလုိ႔ေရွ႕ကုိတိုးလုိ႔ေရွ႕ကုိတိုးလုိ႔ေရွ႕ကုိတိုးလုိ႔    မျဖစ္ေတာ့ဘူးရယ္လုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးရယ္လုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးရယ္လုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးရယ္လုိ႔    စိတ္ႏွလုံးတုံးတုံးခ်ၿပီးစိတ္ႏွလုံးတုံးတုံးခ်ၿပီးစိတ္ႏွလုံးတုံးတုံးခ်ၿပီးစိတ္ႏွလုံးတုံးတုံးခ်ၿပီး    ေျပးခ့ဲၿပီးေတာ့မွေျပးခ့ဲၿပီးေတာ့မွေျပးခ့ဲၿပီးေတာ့မွေျပးခ့ဲၿပီးေတာ့မွ    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    

၁၀၁၀၁၀၁၀ရက္ေလာက္လည္းၾကာေရာရက္ေလာက္လည္းၾကာေရာရက္ေလာက္လည္းၾကာေရာရက္ေလာက္လည္းၾကာေရာ    ဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိ    ဆက္ၿပီးေတာင့္ခံမထားဆက္ၿပီးေတာင့္ခံမထားဆက္ၿပီးေတာင့္ခံမထားဆက္ၿပီးေတာင့္ခံမထားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ႏိုင္ေတာ့ဘူး။    ႏွလုံးသားရဲ႕အလိုဆႏၵကုိႏွလုံးသားရဲ႕အလိုဆႏၵကုိႏွလုံးသားရဲ႕အလိုဆႏၵကုိႏွလုံးသားရဲ႕အလိုဆႏၵကုိ    ဘယ္လိုမွလည္းဘယ္လိုမွလည္းဘယ္လိုမွလည္းဘယ္လိုမွလည္း    

မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။မလြန္ဆန္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။    အဲဒါနဲ႔အဲဒါနဲ႔အဲဒါနဲ႔အဲဒါနဲ႔    ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ဆုံးေတာ့    ကုိေမာင္ရိွရာကုိေမာင္ရိွရာကုိေမာင္ရိွရာကုိေမာင္ရိွရာ    ေနရာေဟာင္းေလးကုိေနရာေဟာင္းေလးကုိေနရာေဟာင္းေလးကုိေနရာေဟာင္းေလးကုိ    ကုိေမာင့္ရဲ႕ျပင္းထန္တ့ဲကုိေမာင့္ရဲ႕ျပင္းထန္တ့ဲကုိေမာင့္ရဲ႕ျပင္းထန္တ့ဲကုိေမာင့္ရဲ႕ျပင္းထန္တ့ဲ    
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ဆြဲငင္အားေတြေၾကာင့္ဆြဲငင္အားေတြေၾကာင့္ဆြဲငင္အားေတြေၾကာင့္ဆြဲငင္အားေတြေၾကာင့္    ေနာက္ဆုတ္ရင္းေနာက္ဆုတ္ရင္းေနာက္ဆုတ္ရင္းေနာက္ဆုတ္ရင္း    ေနာက္ဆုတ္ရင္းနဲ႔ပဲေနာက္ဆုတ္ရင္းနဲ႔ပဲေနာက္ဆုတ္ရင္းနဲ႔ပဲေနာက္ဆုတ္ရင္းနဲ႔ပဲ    သူ႔အလိုအေလ်ာက္သူ႔အလိုအေလ်ာက္သူ႔အလိုအေလ်ာက္သူ႔အလိုအေလ်ာက္    ေရာက္လာရေတာ့တာပါပဲေရာက္လာရေတာ့တာပါပဲေရာက္လာရေတာ့တာပါပဲေရာက္လာရေတာ့တာပါပဲ    ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္... ... ... ... 

မသိေမသိေမသိေမသိေတာ့ဘူးကြယ္တာ့ဘူးကြယ္တာ့ဘူးကြယ္တာ့ဘူးကြယ္............    ေဝလည္းေဝလည္းေဝလည္းေဝလည္း    တကယ္မသိေတာ့ဘူး။တကယ္မသိေတာ့ဘူး။တကယ္မသိေတာ့ဘူး။တကယ္မသိေတာ့ဘူး။    ေဝ့ကုိယ္ေဝေဝ့ကုိယ္ေဝေဝ့ကုိယ္ေဝေဝ့ကုိယ္ေဝ    ဘာေတြလုပ္လို႔ဘာေတြလုပ္လို႔ဘာေတြလုပ္လို႔ဘာေတြလုပ္လို႔    လုပ္မိလဲဆိုတာကုိေတာင္လုပ္မိလဲဆိုတာကုိေတာင္လုပ္မိလဲဆိုတာကုိေတာင္လုပ္မိလဲဆိုတာကုိေတာင္    ဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိဘယ္လိုမွကုိ    

နားမလည္နားမလည္နားမလည္နားမလည္    သိလည္းမသိခ်င္ေတာ့ဘူး။သိလည္းမသိခ်င္ေတာ့ဘူး။သိလည္းမသိခ်င္ေတာ့ဘူး။သိလည္းမသိခ်င္ေတာ့ဘူး။    ေဝ့စိတ္ထဲမွာေဝ့စိတ္ထဲမွာေဝ့စိတ္ထဲမွာေဝ့စိတ္ထဲမွာ    တစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲ............    ေဝ့ႏွလုံးသားထဲမွာလည္းေဝ့ႏွလုံးသားထဲမွာလည္းေဝ့ႏွလုံးသားထဲမွာလည္းေဝ့ႏွလုံးသားထဲမွာလည္း    တစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲ... ... ... ... အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့    

ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္။ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္။ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္။ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္။    ကုိေမာင္နဲ႔ခြဲၿပီးကုိေမာင္နဲ႔ခြဲၿပီးကုိေမာင္နဲ႔ခြဲၿပီးကုိေမာင္နဲ႔ခြဲၿပီး    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    မေနႏိုင္ေတာ့ဘူးမေနႏိုင္ေတာ့ဘူးမေနႏိုင္ေတာ့ဘူးမေနႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာပဲဆိုတာပဲဆိုတာပဲဆိုတာပဲ    ကုိေမာင္ေရကုိေမာင္ေရကုိေမာင္ေရကုိေမာင္ေရ''''    တ့ဲဆရာရယ္။တ့ဲဆရာရယ္။တ့ဲဆရာရယ္။တ့ဲဆရာရယ္။    ေဝေဝရယ္ေလေဝေဝရယ္ေလေဝေဝရယ္ေလေဝေဝရယ္ေလ... ... ... ... 

ကားအျပင္မွာကားအျပင္မွာကားအျပင္မွာကားအျပင္မွာ    မိုးစက္မိုးေပါက္ေတြမိုးစက္မိုးေပါက္ေတြမိုးစက္မိုးေပါက္ေတြမိုးစက္မိုးေပါက္ေတြ    တေျဗာင္းေျဗာင္းက်တေျဗာင္းေျဗာင္းက်တေျဗာင္းေျဗာင္းက်တေျဗာင္းေျဗာင္းက ်   မိုးေတြမိုးေတြမိုးေတြမိုးေတြ    ေမွာင္လို႔ေမွာင္လို႔ေမွာင္လို႔ေမွာင္လို႔    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မျမင္ရလုိ႔မျမင္ရလုိ႔မျမင္ရလုိ႔မျမင္ရလုိ႔    အေမွာင္ေတြဖုံးေနတ့ဲအေမွာင္ေတြဖုံးေနတ့ဲအေမွာင္ေတြဖုံးေနတ့ဲအေမွာင္ေတြဖုံးေနတ့ဲ    

ကားေလးထဲမွာကားေလးထဲမွာကားေလးထဲမွာကားေလးထဲမွာ    တစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွ    သူမလုပ္ဖူးတ့ဲအလုပ္တစ္ခုကုိသူမလုပ္ဖူးတ့ဲအလုပ္တစ္ခုကုိသူမလုပ္ဖူးတ့ဲအလုပ္တစ္ခုကုိသူမလုပ္ဖူးတ့ဲအလုပ္တစ္ခုကုိ    သူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီး    လုပ္ေတာ့တယ္ဆရာလုပ္ေတာ့တယ္ဆရာလုပ္ေတာ့တယ္ဆရာလုပ္ေတာ့တယ္ဆရာ... ... ... ... အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့    ခါတိုင္းဆိုရင္ခါတိုင္းဆိုရင္ခါတိုင္းဆိုရင္ခါတိုင္းဆိုရင္    

ကၽြကၽြကၽြကၽြန္ေတာ္ကန္ေတာ္ကန္ေတာ္ကန္ေတာ္က    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ေပြ႔ဖက္ၿပီးေပြ႔ဖက္ၿပီးေပြ႔ဖက္ၿပီးေပြ႔ဖက္ၿပီး    နမ္းေနၾက၊နမ္းေနၾက၊နမ္းေနၾက၊နမ္းေနၾက၊    သူကသူကသူကသူက    ႐ုန္းရင္းကန္ရင္း႐ုန္းရင္းကန္ရင္း႐ုန္းရင္းကန္ရင္း႐ုန္းရင္းကန္ရင္း    တြန္းဖယ္ေနက်၊တြန္းဖယ္ေနက်၊တြန္းဖယ္ေနက်၊တြန္းဖယ္ေနက်၊    အဲဒီေန႔ကေတာ့အဲဒီေန႔ကေတာ့အဲဒီေန႔ကေတာ့အဲဒီေန႔ကေတာ့    သူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီး    

ကၽြန္ေတာ့္ကုိနမ္းတာကၽြန္ေတာ့္ကုိနမ္းတာကၽြန္ေတာ့္ကုိနမ္းတာကၽြန္ေတာ့္ကုိနမ္းတာ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားေတြကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားေတြကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားေတြကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားေတြ    စိတ္ထားေတြစိတ္ထားေတြစိတ္ထားေတြစိတ္ထားေတြ    ပူထူၿပီးပူထူၿပီးပူထူၿပီးပူထူၿပီး    ရင္ေတြခုန္ရင္ေတြခုန္ရင္ေတြခုန္ရင္ေတြခုန္    ႏွလုံးေတြတုန္ႏွလုံးေတြတုန္ႏွလုံးေတြတုန္ႏွလုံးေတြတုန္... ... ... ... ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    

မျမင္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္မျမင္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္မျမင္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္မျမင္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္    စိတ္ေတြစိတ္ေတြစိတ္ေတြစိတ္ေတြ    အရမ္းလႈပ္ရွားမိေတာ့အရမ္းလႈပ္ရွားမိေတာ့အရမ္းလႈပ္ရွားမိေတာ့အရမ္းလႈပ္ရွားမိေတာ့တယ္တယ္တယ္တယ္    ဆဆဆဆရာရာရာရာ...''...''...''...''    

    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... မေက်ာ္နင္းသင့္သည့္မေက်ာ္နင္းသင့္သည့္မေက်ာ္နင္းသင့္သည့္မေက်ာ္နင္းသင့္သည့္    စည္းကေလးေပၚစည္းကေလးေပၚစည္းကေလးေပၚစည္းကေလးေပၚ    သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သားသူတို႔ႏွစ္ေယာက္သားသူတို႔ႏွစ္ေယာက္သားသူတို႔ႏွစ္ေယာက္သား    ၿပိဳင္တူေရာက္ေနပါေရာလား။ၿပိဳင္တူေရာက္ေနပါေရာလား။ၿပိဳင္တူေရာက္ေနပါေရာလား။ၿပိဳင္တူေရာက္ေနပါေရာလား။    

    ''''ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ    ဒီမွာရပ္ေတာ့ေလဒီမွာရပ္ေတာ့ေလဒီမွာရပ္ေတာ့ေလဒီမွာရပ္ေတာ့ေလ    ေနာက္ကုိေနာက္ကုိေနာက္ကုိေနာက္ကုိ    ျပန္ဆုတ္ေတာ့ေလျပန္ဆုတ္ေတာ့ေလျပန္ဆုတ္ေတာ့ေလျပန္ဆုတ္ေတာ့ေလ    ေခာ်က္ကမ္းပါးထဲက်ေတာ့မွာေခာ်က္ကမ္းပါးထဲက်ေတာ့မွာေခာ်က္ကမ္းပါးထဲက်ေတာ့မွာေခာ်က္ကမ္းပါးထဲက်ေတာ့မွာ    ခင္ဗ်ားသိရဲ႕လားခင္ဗ်ားသိရဲ႕လားခင္ဗ်ားသိရဲ႕လားခင္ဗ်ားသိရဲ႕လား' ' ' ' 

ဟုဟုဟုဟု    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ထဲ    အေတြးထဲကအေတြးထဲကအေတြးထဲကအေတြးထဲက    အျပင္းအထန္အျပင္းအထန္အျပင္းအထန္အျပင္းအထန္    ဟန္႔တားေဟန္႔တားေဟန္႔တားေဟန္႔တားေနမိေတာ့သတည္း။နမိေတာ့သတည္း။နမိေတာ့သတည္း။နမိေတာ့သတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၇၇၇၇၇၇၇၇))))))))        

ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္        

        

        

    အခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာ    အဘယ္က့ဲသို႔ေသာအဘယ္က့ဲသို႔ေသာအဘယ္က့ဲသို႔ေသာအဘယ္က့ဲသို႔ေသာ    အရာနည္းအရာနည္းအရာနည္းအရာနည္း... ... ... ... စကားေလးတစ္ခြန္းစကားေလးတစ္ခြန္းစကားေလးတစ္ခြန္းစကားေလးတစ္ခြန္း    သူၾကားဖူးပါ၏။သူၾကားဖူးပါ၏။သူၾကားဖူးပါ၏။သူၾကားဖူးပါ၏။    အခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာ    

တေစၧႏွင့္တူသတ့ဲတေစၧႏွင့္တူသတ့ဲတေစၧႏွင့္တူသတ့ဲတေစၧႏွင့္တူသတ့ဲ... ... ... ... တေစၲဆိုသည့္ငတိကုိလည္းတေစၲဆိုသည့္ငတိကုိလည္းတေစၲဆိုသည့္ငတိကုိလည္းတေစၲဆိုသည့္ငတိကုိလည္း    လူေျပာသူေျပာလူေျပာသူေျပာလူေျပာသူေျပာလူေျပာသူေျပာ    မ်ားလြန္းသေလာက္မ်ားလြန္းသေလာက္မ်ားလြန္းသေလာက္မ်ားလြန္းသေလာက္    တကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္း    လက္ေတြ႔က်က်လက္ေတြ႔က်က်လက္ေတြ႔က်က်လက္ေတြ႔က်က ်   

ျမင္ေတြ႔ရဖူးသူျမင္ေတြ႔ရဖူးသူျမင္ေတြ႔ရဖူးသူျမင္ေတြ႔ရဖူးသူ    ရွားလွသတ့ဲရွားလွသတ့ဲရွားလွသတ့ဲရွားလွသတ့ဲ၊၊၊၊    ထို႔အတူပဲထို႔အတူပဲထို႔အတူပဲထို႔အတူပဲ... ... ... ... အခ်စ္ဆိုသည့္အရာသည္လည္းအခ်စ္ဆိုသည့္အရာသည္လည္းအခ်စ္ဆိုသည့္အရာသည္လည္းအခ်စ္ဆိုသည့္အရာသည္လည္း    ေလာကလူသားေတြၾကားေလာကလူသားေတြၾကားေလာကလူသားေတြၾကားေလာကလူသားေတြၾကား    ေရပန္းစားလွသေလာက္ေရပန္းစားလွသေလာက္ေရပန္းစားလွသေလာက္ေရပန္းစားလွသေလာက္    

တကယ့္တကယ့္တကယ့္တကယ့္    ''''အခ်စ္စစ္အခ်စ္စစ္အခ်စ္စစ္အခ်စ္စစ္''''    ဆိုသည္ကုိဆိုသည္ကုိဆိုသည္ကုိဆိုသည္ကုိ    ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသည့္သူေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသည့္သူေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသည့္သူေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးသည့္သူ    ရွားလွဘိျခင္းဆိုပါလား။ရွားလွဘိျခင္းဆိုပါလား။ရွားလွဘိျခင္းဆိုပါလား။ရွားလွဘိျခင္းဆိုပါလား။    

    ယခုလည္းၾကည့္ပါဘိယခုလည္းၾကည့္ပါဘိယခုလည္းၾကည့္ပါဘိယခုလည္းၾကည့္ပါဘိ... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္    ေဆြေဆြေဆြေဆြေဆြေဆြေဆြေဆြ............    ေဝေဝတို႔၏ေဝေဝတို႔၏ေဝေဝတို႔၏ေဝေဝတို႔၏    သုံးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကသုံးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကသုံးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကသုံးပြင့္ဆုိင္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္က    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏မ္း၏မ္း၏မ္း၏    မ်က္စိေရွ႕တြင္မ်က္စိေရွ႕တြင္မ်က္စိေရွ႕တြင္မ်က္စိေရွ႕တြင္    ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ    ကျပလွ်က္ရိွေခ်သည္။ကျပလွ်က္ရိွေခ်သည္။ကျပလွ်က္ရိွေခ်သည္။ကျပလွ်က္ရိွေခ်သည္။    ဇာတ္လမ္းထဲဇာတ္လမ္းထဲဇာတ္လမ္းထဲဇာတ္လမ္းထဲ    ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ကုိယ္တိုင္ပါဝင္    

သ႐ုပ္ေဆာင္ရသည့္သ႐ုပ္ေဆာင္ရသည့္သ႐ုပ္ေဆာင္ရသည့္သ႐ုပ္ေဆာင္ရသည့္    ကုိေမာင္လုံးေတာ့မသိကုိေမာင္လုံးေတာ့မသိကုိေမာင္လုံးေတာ့မသိကုိေမာင္လုံးေတာ့မသိ... ... ... ... သူတို႔ႏွစ္ဦး၏သူတို႔ႏွစ္ဦး၏သူတို႔ႏွစ္ဦး၏သူတို႔ႏွစ္ဦး၏    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးထဲအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးထဲအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးထဲအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးထဲ    စီးေမ်ာပါဝင္ၿပီးစီးေမ်ာပါဝင္ၿပီးစီးေမ်ာပါဝင္ၿပီးစီးေမ်ာပါဝင္ၿပီး    

ရင္ခုန္လႈိက္ေမာရေခ်ၿပီ။ရင္ခုန္လႈိက္ေမာရေခ်ၿပီ။ရင္ခုန္လႈိက္ေမာရေခ်ၿပီ။ရင္ခုန္လႈိက္ေမာရေခ်ၿပီ။    

    ကုိေမာင္လုံးသည္ကုိေမာင္လုံးသည္ကုိေမာင္လုံးသည္ကုိေမာင္လုံးသည္    ဇနီးႏွင့္သားဇနီးႏွင့္သားဇနီးႏွင့္သားဇနီးႏွင့္သား    အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ၊အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ၊အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ၊အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ၊    အတြအတြအတြအတြယ္အတာေတြႏွင့္ယ္အတာေတြႏွင့္ယ္အတာေတြႏွင့္ယ္အတာေတြႏွင့္    ခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ထားျခင္းခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ထားျခင္းခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ထားျခင္းခ်ည္ေႏွာင္ရစ္ပတ္ထားျခင္း    ခံရေသာခံရေသာခံရေသာခံရေသာ    

အိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး    လင္ေယာက္်ားတစ္ဦး၊လင္ေယာက္်ားတစ္ဦး၊လင္ေယာက္်ားတစ္ဦး၊လင္ေယာက္်ားတစ္ဦး၊    သားကေလး၏ဖခင္တစ္ဦးသားကေလး၏ဖခင္တစ္ဦးသားကေလး၏ဖခင္တစ္ဦးသားကေလး၏ဖခင္တစ္ဦး... ... ... ... သူ႔ေျခလွမ္းတုိင္း၊သူ႔ေျခလွမ္းတုိင္း၊သူ႔ေျခလွမ္းတုိင္း၊သူ႔ေျခလွမ္းတုိင္း၊    ေျခလွမ္္းတုိင္းတြင္ေျခလွမ္္းတုိင္းတြင္ေျခလွမ္္းတုိင္းတြင္ေျခလွမ္္းတုိင္းတြင္    အေႏွာင္အဖြဲ႔ႏွင့္အေႏွာင္အဖြဲ႔ႏွင့္အေႏွာင္အဖြဲ႔ႏွင့္အေႏွာင္အဖြဲ႔ႏွင့္    
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ေစာင့္စည္းရမည့္တာဝန္ေတြ၊ေစာင့္စည္းရမည့္တာဝန္ေတြ၊ေစာင့္စည္းရမည့္တာဝန္ေတြ၊ေစာင့္စည္းရမည့္တာဝန္ေတြ၊    ဝတၱရားေတြႏွင့္ဝတၱရားေတြႏွင့္ဝတၱရားေတြႏွင့္ဝတၱရားေတြႏွင့္............    ေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာ    အိုင္ေတြ႔တိုင္းအိုင္ေတြ႔တိုင္းအိုင္ေတြ႔တိုင္းအိုင္ေတြ႔တိုင္း    ေျခေဆးတတ္ေသာေျခေဆးတတ္ေသာေျခေဆးတတ္ေသာေျခေဆးတတ္ေသာ    ေယာက္်ားေတြေယာက္်ားေတြေယာက္်ားေတြေယာက္်ားေတြ    အမ်ားအမ်ားအမ်ားအမ်ားႀကီးႀကီးႀကီးႀကီး... ... ... ... 

ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ေယာက္်ားေကာင္းေယာက္်ားေကာင္းေယာက္်ားေကာင္းေယာက္်ားေကာင္း    မိန္းမတစ္ေထာင္ဆိုသည့္မိန္းမတစ္ေထာင္ဆိုသည့္မိန္းမတစ္ေထာင္ဆိုသည့္မိန္းမတစ္ေထာင္ဆိုသည့္    စကားလည္းရိွ၏စကားလည္းရိွ၏စကားလည္းရိွ၏စကားလည္းရိွ၏... ... ... ... ဒီထက္မကဒီထက္မကဒီထက္မကဒီထက္မက    ''''ငါးေၾကာ္ေတြ႔လုိ႔မွငါးေၾကာ္ေတြ႔လုိ႔မွငါးေၾကာ္ေတြ႔လုိ႔မွငါးေၾကာ္ေတြ႔လုိ႔မွ    မႏႈိက္ေၾကာင္မိုက္မႏႈိက္ေၾကာင္မိုက္မႏႈိက္ေၾကာင္မိုက္မႏႈိက္ေၾကာင္မိုက္''''    

ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္    စကားလုံးေလးကေရာစကားလုံးေလးကေရာစကားလုံးေလးကေရာစကားလုံးေလးကေရာ... ... ... ... အဘယ္သို႔အဘယ္သို႔အဘယ္သို႔အဘယ္သို႔    အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသနည္း။အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသနည္း။အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသနည္း။အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသနည္း။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္    ထိုင္ရင္းထိုင္ရင္းထိုင္ရင္းထိုင္ရင္း    ရီေဝေသာ၊ရီေဝေသာ၊ရီေဝေသာ၊ရီေဝေသာ၊    နားလည္ရခက္ေသာနားလည္ရခက္ေသာနားလည္ရခက္ေသာနားလည္ရခက္ေသာ    မ်က္ဝန္းမ်ားမ်က္ဝန္းမ်ားမ်က္ဝန္းမ်ားမ်က္ဝန္းမ်ားႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္    

မွန္းေမွ်ာ္၍ၾကည့္ေနမွန္းမသိမွန္းေမွ်ာ္၍ၾကည့္ေနမွန္းမသိမွန္းေမွ်ာ္၍ၾကည့္ေနမွန္းမသိမွန္းေမွ်ာ္၍ၾကည့္ေနမွန္းမသိ............    ေတြေဝေငးငုိင္ေနေသာေတြေဝေငးငုိင္ေနေသာေတြေဝေငးငုိင္ေနေသာေတြေဝေငးငုိင္ေနေသာ    ကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိ    အသာေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။အသာေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။အသာေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။အသာေငးၾကည့္ေနမိေလသည္။    

    ယခုၾကည့္စမ္းပါဦးယခုၾကည့္စမ္းပါဦးယခုၾကည့္စမ္းပါဦးယခုၾကည့္စမ္းပါဦး... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    အခ်စ္တကၠသိုလ္၏အခ်စ္တကၠသိုလ္၏အခ်စ္တကၠသိုလ္၏အခ်စ္တကၠသိုလ္၏    အဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံး    ဘြဲ႔လက္မွတ္ကုိဘြဲ႔လက္မွတ္ကုိဘြဲ႔လက္မွတ္ကုိဘြဲ႔လက္မွတ္ကုိ    

ရလုနီးနီးျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ရလုနီးနီးျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ရလုနီးနီးျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ရလုနီးနီးျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။    ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့    သူ႔ေရွ႕တြသူ႔ေရွ႕တြသူ႔ေရွ႕တြသူ႔ေရွ႕တြင္င္င္င္    စည္းေလးတစ္ေၾကာင္းစည္းေလးတစ္ေၾကာင္းစည္းေလးတစ္ေၾကာင္းစည္းေလးတစ္ေၾကာင္း    တားထား၏။တားထား၏။တားထား၏။တားထား၏။    ထုိစည္းကေလးကုိထုိစည္းကေလးကုိထုိစည္းကေလးကုိထုိစည္းကေလးကုိ    

ေက်ာ္နင္းလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ေက်ာ္နင္းလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ေက်ာ္နင္းလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ေက်ာ္နင္းလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္    အသည္းေအးခနဲအသည္းေအးခနဲအသည္းေအးခနဲအသည္းေအးခနဲ... ... ... ... ထိတ္ခနဲထိတ္ခနဲထိတ္ခနဲထိတ္ခနဲ... ... ... ... ဆက္၍ပင္ဆက္၍ပင္ဆက္၍ပင္ဆက္၍ပင္    မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္။မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္။မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္။မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိ    တိတ္တိတ္ေလးတိတ္တိတ္ေလးတိတ္တိတ္ေလးတိတ္တိတ္ေလး    

ေငးေမာ၍ေငးေမာ၍ေငးေမာ၍ေငးေမာ၍    ၾကည့္ေနမိေလသည္။ၾကည့္ေနမိေလသည္။ၾကည့္ေနမိေလသည္။ၾကည့္ေနမိေလသည္။    ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းပါဘိပါဘိပါဘိပါဘိ... ... ... ... အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္    လွပေသာလွပေသာလွပေသာလွပေသာ    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ပါလဲအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ပါလဲအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ပါလဲအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ပါလဲ... ... ... ... 

ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏    တစ္ဦးကုိတစ္ဦးတစ္ဦးကုိတစ္ဦးတစ္ဦးကုိတစ္ဦးတစ္ဦးကုိတစ္ဦး    ရစ္တြယ္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာရစ္တြယ္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာရစ္တြယ္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာရစ္တြယ္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာ    သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေလးကုိကုိကုိကုိ    သူတို႔ေတြသူတို႔ေတြသူတို႔ေတြသူတို႔ေတြ    အဘယ္က့ဲသုိ႔အဘယ္က့ဲသုိ႔အဘယ္က့ဲသုိ႔အဘယ္က့ဲသုိ႔    

ရင္ဆိုင္ၾကမည္နည္း။ရင္ဆိုင္ၾကမည္နည္း။ရင္ဆိုင္ၾကမည္နည္း။ရင္ဆိုင္ၾကမည္နည္း။    တစ္ခုပဲေျပာစရာရိွသည္။တစ္ခုပဲေျပာစရာရိွသည္။တစ္ခုပဲေျပာစရာရိွသည္။တစ္ခုပဲေျပာစရာရိွသည္။    ၎အခ်က္ကေတာ့၎အခ်က္ကေတာ့၎အခ်က္ကေတာ့၎အခ်က္ကေတာ့    အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္    မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္    

ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍ေျပာင္းလဲျပဳျပင္၍    မရသည့္ကိစၥပါပဲ။မရသည့္ကိစၥပါပဲ။မရသည့္ကိစၥပါပဲ။မရသည့္ကိစၥပါပဲ။    အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္အခ်ိန္ကာလဆိုသည့္    နာရီလက္တံကုိနာရီလက္တံကုိနာရီလက္တံကုိနာရီလက္တံကုိ    ေရွ႕သုိ႔ေရွ႕သုိ႔ေရွ႕သုိ႔ေရွ႕သုိ႔    ၅၅၅၅ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္----၆၆၆၆ႏွစ္ေလာက္ႏွစ္ေလာက္ႏွစ္ေလာက္ႏွစ္ေလာက္    ျပန္ေျပာင္းၿပီးျပန္ေျပာင္းၿပီးျပန္ေျပာင္းၿပီးျပန္ေျပာင္းၿပီး    

ေရႊ႕၍ရလွ်င္ေရႊ႕၍ရလွ်င္ေရႊ႕၍ရလွ်င္ေရႊ႕၍ရလွ်င္    အဘယ္မွ်ေကာင္းလိုက္မည္နည္းဟုအဘယ္မွ်ေကာင္းလိုက္မည္နည္းဟုအဘယ္မွ်ေကာင္းလိုက္မည္နည္းဟုအဘယ္မွ်ေကာင္းလိုက္မည္နည္းဟု    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသိသိႀကီးျဖင့္မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသိသိႀကီးျဖင့္မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသိသိႀကီးျဖင့္မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသိသိႀကီးျဖင့္    ေဘးမုွထ္ုိင္ကာေဘးမုွထ္ုိင္ကာေဘးမုွထ္ုိင္ကာေဘးမုွထ္ုိင္ကာ    

စိတ္ထဲတြင္စိတ္ထဲတြင္စိတ္ထဲတြင္စိတ္ထဲတြင္    မခ်ိတင္ကဲမခ်ိတင္ကဲမခ်ိတင္ကဲမခ်ိတင္ကဲ    ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။    

    ဖူးဖူးဖူးဖူးစာဆိုသည့္အရာစာဆိုသည့္အရာစာဆိုသည့္အရာစာဆိုသည့္အရာ    ဆန္းၾကယ္လွပါတကားဆန္းၾကယ္လွပါတကားဆန္းၾကယ္လွပါတကားဆန္းၾကယ္လွပါတကား... ... ... ... ငယ္စဥ္တုန္းကငယ္စဥ္တုန္းကငယ္စဥ္တုန္းကငယ္စဥ္တုန္းက    ဟုိလိုလိုဒီလိုလိုနဲ႔ဟုိလိုလိုဒီလိုလိုနဲ႔ဟုိလိုလိုဒီလိုလိုနဲ႔ဟုိလိုလိုဒီလိုလိုနဲ႔    သံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးေတြသံေယာဇဥ္ႀကိဳးေလးေတြ    

ေႏွာင္ဖြဲ႔မည္မွေႏွာင္ဖြဲ႔မည္မွေႏွာင္ဖြဲ႔မည္မွေႏွာင္ဖြဲ႔မည္မွ    မႀကံရေသးခင္မွာပင္မႀကံရေသးခင္မွာပင္မႀကံရေသးခင္မွာပင္မႀကံရေသးခင္မွာပင္    သူတို႔ကုိသူတို႔ကုိသူတို႔ကုိသူတို႔ကုိ    ကံၾကမၼာဆိုသည့္အရာကကံၾကမၼာဆိုသည့္အရာကကံၾကမၼာဆိုသည့္အရာကကံၾကမၼာဆိုသည့္အရာက... ... ... ... ရွင္ကြဲခြဲပစ္ခ့ဲေလသည္။ရွင္ကြဲခြဲပစ္ခ့ဲေလသည္။ရွင္ကြဲခြဲပစ္ခ့ဲေလသည္။ရွင္ကြဲခြဲပစ္ခ့ဲေလသည္။    ထိုသုိ႔ခြဲခြာပစ္လိုက္ၿပီထိုသုိ႔ခြဲခြာပစ္လိုက္ၿပီထိုသုိ႔ခြဲခြာပစ္လိုက္ၿပီထိုသုိ႔ခြဲခြာပစ္လိုက္ၿပီ    

ဆိုလွ်င္လည္းဆိုလွ်င္လည္းဆိုလွ်င္လည္းဆိုလွ်င္လည္း    ဤတစ္သက္တာဤတစ္သက္တာဤတစ္သက္တာဤတစ္သက္တာ    ထာဝရထာဝရထာဝရထာဝရ    အၿပီးအပုိင္အၿပီးအပုိင္အၿပီးအပုိင္အၿပီးအပုိင္    ခြဲခြာပစ္လိုက္ခြဲခြာပစ္လိုက္ခြဲခြာပစ္လိုက္ခြဲခြာပစ္လိုက္လွ်င္လည္းလွ်င္လည္းလွ်င္လည္းလွ်င္လည္း    အေကာင္းသား။အေကာင္းသား။အေကာင္းသား။အေကာင္းသား။    

    အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    ကံၾကမၼာဆိုသည့္ကံၾကမၼာဆိုသည့္ကံၾကမၼာဆိုသည့္ကံၾကမၼာဆိုသည့္    ဇာတ္ဆရာကုိဇာတ္ဆရာကုိဇာတ္ဆရာကုိဇာတ္ဆရာကုိ    ေက်းဇူးတင္ရမည္လားေက်းဇူးတင္ရမည္လားေက်းဇူးတင္ရမည္လားေက်းဇူးတင္ရမည္လား... ... ... ... စိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္ရမည္လားစိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္ရမည္လားစိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္ရမည္လားစိတ္ဆုိးစိတ္ေကာက္ရမည္လား... ... ... ... 

ခြဲျခားဖုိ႔ခက္လွသည့္ခြဲျခားဖုိ႔ခက္လွသည့္ခြဲျခားဖုိ႔ခက္လွသည့္ခြဲျခားဖုိ႔ခက္လွသည့္    ဆုံစည္းမႈမ်ဳိးကုိဆုံစည္းမႈမ်ဳိးကုိဆုံစည္းမႈမ်ဳိးကုိဆုံစည္းမႈမ်ဳိးကုိ    ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာခ့ဲေပၿပီ။ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာခ့ဲေပၿပီ။ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာခ့ဲေပၿပီ။ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာခ့ဲေပၿပီ။    ခ်စ္လုဆဲဆဲခ်စ္လုဆဲဆဲခ်စ္လုဆဲဆဲခ်စ္လုဆဲဆဲ    ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိခ်စ္သူႏွစ္ဦးကုိ    ခြဲခြာၿပီးခါမွခြဲခြာၿပီးခါမွခြဲခြာၿပီးခါမွခြဲခြာၿပီးခါမွ... ... ... ... ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ    

ၾကာေညာင္းၿပီးသကာလမွာၾကာေညာင္းၿပီးသကာလမွာၾကာေညာင္းၿပီးသကာလမွာၾကာေညာင္းၿပီးသကာလမွာ    မေမေမေမေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ဘဲမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ဘဲမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ဘဲမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ဘဲ    ျပန္လည္ဆုံစည္းမိလာေစခ့ဲသည္။ျပန္လည္ဆုံစည္းမိလာေစခ့ဲသည္။ျပန္လည္ဆုံစည္းမိလာေစခ့ဲသည္။ျပန္လည္ဆုံစည္းမိလာေစခ့ဲသည္။    

    အဲသည္အခ်ိန္က်ေတာ့အဲသည္အခ်ိန္က်ေတာ့အဲသည္အခ်ိန္က်ေတာ့အဲသည္အခ်ိန္က်ေတာ့    အလာေကာင္းေပမယ့္အလာေကာင္းေပမယ့္အလာေကာင္းေပမယ့္အလာေကာင္းေပမယ့္    အခါေႏွာင္းခ့ဲၿပီဟူ၍ပဲအခါေႏွာင္းခ့ဲၿပီဟူ၍ပဲအခါေႏွာင္းခ့ဲၿပီဟူ၍ပဲအခါေႏွာင္းခ့ဲၿပီဟူ၍ပဲ    ေျပာရမည္လား။ေျပာရမည္လား။ေျပာရမည္လား။ေျပာရမည္လား။    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    

အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြႏွင့္အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြႏွင့္အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြႏွင့္အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြႏွင့္    ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္ဇနီးႏွင့္သားႏွင့္............    ေစာင့္စည္းရမည့္ေစာင့္စည္းရမည့္ေစာင့္စည္းရမည့္ေစာင့္စည္းရမည့္    တာဝန္ဝတၱရားေတြႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားေတြႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားေတြႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားေတြႏွင့္    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    စိတ္ဓာတ္ကလည္းစိတ္ဓာတ္ကလည္းစိတ္ဓာတ္ကလည္းစိတ္ဓာတ္ကလည္း    

တျတျတျတျခားေယာက္်ားေတြႏွင့္မတူ၊ခားေယာက္်ားေတြႏွင့္မတူ၊ခားေယာက္်ားေတြႏွင့္မတူ၊ခားေယာက္်ားေတြႏွင့္မတူ၊    အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္    ထူးျခားဆန္းျပားေနသည္မွာထူးျခားဆန္းျပားေနသည္မွာထူးျခားဆန္းျပားေနသည္မွာထူးျခားဆန္းျပားေနသည္မွာ    အမွန္ပါပဲ။အမွန္ပါပဲ။အမွန္ပါပဲ။အမွန္ပါပဲ။    

    အခုအခုအခုအခု... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးေရာက္ရိွေနေသာကုိေမာင္လုံးေရာက္ရိွေနေသာကုိေမာင္လုံးေရာက္ရိွေနေသာကုိေမာင္လုံးေရာက္ရိွေနေသာ    ေနရာေလးေတြေနရာေလးေတြေနရာေလးေတြေနရာေလးေတြ    တျခားေယာက္်ားသားတစ္ေယာက္ဆိုပါကတျခားေယာက္်ားသားတစ္ေယာက္ဆိုပါကတျခားေယာက္်ားသားတစ္ေယာက္ဆိုပါကတျခားေယာက္်ားသားတစ္ေယာက္ဆိုပါက    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    

ဆက္လက္ျပဳမူပါအ့ံနည္း။ဆက္လက္ျပဳမူပါအ့ံနည္း။ဆက္လက္ျပဳမူပါအ့ံနည္း။ဆက္လက္ျပဳမူပါအ့ံနည္း။    ကုိေမာင္လုံးကေရာကုိေမာင္လုံးကေရာကုိေမာင္လုံးကေရာကုိေမာင္လုံးကေရာ    ဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ား    ထပ္မံထပ္မံထပ္မံထပ္မံ    လႈပ္ရွားလိမ့္ဦးမည္နည္း။လႈပ္ရွားလိမ့္ဦးမည္နည္း။လႈပ္ရွားလိမ့္ဦးမည္နည္း။လႈပ္ရွားလိမ့္ဦးမည္နည္း။    ရင္တခုန္ခုရင္တခုန္ခုရင္တခုန္ခုရင္တခုန္ခုန္န္န္န္    

အသည္းတထိတ္ထိတ္ႏွင့္အသည္းတထိတ္ထိတ္ႏွင့္အသည္းတထိတ္ထိတ္ႏွင့္အသည္းတထိတ္ထိတ္ႏွင့္    လွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုလွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုလွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုလွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖို    ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကုိဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကုိဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကုိဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကုိ    ၾကည့္ေနရသည့္အလားၾကည့္ေနရသည့္အလားၾကည့္ေနရသည့္အလားၾကည့္ေနရသည့္အလား    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    

ရန္ခုန္လႈပ္ရွားေနမိေလသည္။ရန္ခုန္လႈပ္ရွားေနမိေလသည္။ရန္ခုန္လႈပ္ရွားေနမိေလသည္။ရန္ခုန္လႈပ္ရွားေနမိေလသည္။    

    ငါးေၾကာ္ႀကီးကေတာ့ငါးေၾကာ္ႀကီးကေတာ့ငါးေၾကာ္ႀကီးကေတာ့ငါးေၾကာ္ႀကီးကေတာ့    အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင့္အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင့္အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင့္အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းႏွင့္............    ေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕စြာေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕စြာေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕စြာေမႊးႀကိဳင္သင္းပ်ံ႕စြာ    ကလူက်ီစယ္ကလူက်ီစယ္ကလူက်ီစယ္ကလူက်ီစယ္    အကဲစမ္းေနေခ်ၿပီ။အကဲစမ္းေနေခ်ၿပီ။အကဲစမ္းေနေခ်ၿပီ။အကဲစမ္းေနေခ်ၿပီ။    

ကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးက    ေၾကာင္မိုက္လားေၾကာင္မိုက္လားေၾကာင္မိုက္လားေၾကာင္မိုက္လား    ေေေေၾကာင္လိမၼာေလးလားၾကာင္လိမၼာေလးလားၾကာင္လိမၼာေလးလားၾကာင္လိမၼာေလးလား... ... ... ... မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    ေၾကာင္ကေလးပါလိမ့္။ေၾကာင္ကေလးပါလိမ့္။ေၾကာင္ကေလးပါလိမ့္။ေၾကာင္ကေလးပါလိမ့္။    
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    ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း... ... ... ... ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    အေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံးအေကာင္းဆုံး    ဇာတ္ရိွန္အျမင့္ဆုံးဇာတ္ရိွန္အျမင့္ဆုံးဇာတ္ရိွန္အျမင့္ဆုံးဇာတ္ရိွန္အျမင့္ဆုံး    အထြတ္အထိပ္သို႔အထြတ္အထိပ္သို႔အထြတ္အထိပ္သို႔အထြတ္အထိပ္သို႔    

ေရာက္လုနီးပါးေရာက္လုနီးပါးေရာက္လုနီးပါးေရာက္လုနီးပါး    ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။    လူသူရွင္းလင္းလွေသာလူသူရွင္းလင္းလွေသာလူသူရွင္းလင္းလွေသာလူသူရွင္းလင္းလွေသာ    ေတာစပ္တစ္ေနရာေတာစပ္တစ္ေနရာေတာစပ္တစ္ေနရာေတာစပ္တစ္ေနရာ... ... ... ... မိုးေတြကေမွာင္မိုက္မိုးေတြကေမွာင္မိုက္မိုးေတြကေမွာင္မိုက္မိုးေတြကေမွာင္မိုက္............    ေလေတြကတိုက္ေလေတြကတိုက္ေလေတြကတိုက္ေလေတြကတိုက္............    

ေကာင္းကင္တစ္ခုလုံးေကာင္းကင္တစ္ခုလုံးေကာင္းကင္တစ္ခုလုံးေကာင္းကင္တစ္ခုလုံး    မိုးစက္မိုးေပါက္ေတြႏွင့္မိုးစက္မိုးေပါက္ေတြႏွင့္မိုးစက္မိုးေပါက္ေတြႏွင့္မိုးစက္မိုးေပါက္ေတြႏွင့္... ... ... ... ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး    အေမွာင္ဖုံးလုိ႔ေပါ့အေမွာင္ဖုံးလုိ႔ေပါ့အေမွာင္ဖုံးလုိ႔ေပါ့အေမွာင္ဖုံးလုိ႔ေပါ့... ... ... ... မွန္အလုံပိတ္ထားေသာမွန္အလုံပိတ္ထားေသာမွန္အလုံပိတ္ထားေသာမွန္အလုံပိတ္ထားေသာ    

ဆလြန္းကားေလးထဲမွာဆလြန္းကားေလးထဲမွာဆလြန္းကားေလးထဲမွာဆလြန္းကားေလးထဲမွာ    ကုိေမာင္လုံးရယ္ကုိေမာင္လုံးရယ္ကုိေမာင္လုံးရယ္ကုိေမာင္လုံးရယ္............    ေဝေဝရယ္ေဝေဝရယ္ေဝေဝရယ္ေဝေဝရယ္    ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္တည္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္တည္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္တည္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္တည္း............    ေတြ႔ခ်င္လွ်က္ႏွင့္ေတြ႔ခ်င္လွ်က္ႏွင့္ေတြ႔ခ်င္လွ်က္ႏွင့္ေတြ႔ခ်င္လွ်က္ႏွင့္    ေတြ႔ခြင့္မရဘဲေတြ႔ခြင့္မရဘဲေတြ႔ခြင့္မရဘဲေတြ႔ခြင့္မရဘဲ    

((((တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝက    မေတြ႔ရဲေတာ့၍မေတြ႔ရဲေတာ့၍မေတြ႔ရဲေတာ့၍မေတြ႔ရဲေတာ့၍    ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းသက္သက္ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းသက္သက္ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းသက္သက္ပုန္းေရွာင္ေနျခင္းသက္သက္) ) ) ) အအအအခုလုိခုလုိခုလုိခုလုိ    ခ်စ္သူ၏မ်က္ႏွာေလးကုိခ်စ္သူ၏မ်က္ႏွာေလးကုိခ်စ္သူ၏မ်က္ႏွာေလးကုိခ်စ္သူ၏မ်က္ႏွာေလးကုိ    

ေတြ႔ခ်င္လြန္းလွေသာေတြ႔ခ်င္လြန္းလွေသာေတြ႔ခ်င္လြန္းလွေသာေတြ႔ခ်င္လြန္းလွေသာ    စိတ္ေဇာအဟုန္ကုိစိတ္ေဇာအဟုန္ကုိစိတ္ေဇာအဟုန္ကုိစိတ္ေဇာအဟုန္ကုိ    မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်    မလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့သည့္အဆုံးတြင္မွမလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့သည့္အဆုံးတြင္မွမလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့သည့္အဆုံးတြင္မွမလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့သည့္အဆုံးတြင္မွ    ေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲေသာေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲေသာေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲေသာေတြ႔ခြင့္ရခ့ဲေသာ    

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကေတာ့ခ်စ္သူႏွစ္ဦးကေတာ့    အလြန္႔အလြန္အလြန္႔အလြန္အလြန္႔အလြန္အလြန္႔အလြန္    နီးကပ္ေသာနီးကပ္ေသာနီးကပ္ေသာနီးကပ္ေသာ    ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္    ေပါင္းစပ္လုနီးအေနအထားသို႔ေပါင္းစပ္လုနီးအေနအထားသို႔ေပါင္းစပ္လုနီးအေနအထားသို႔ေပါင္းစပ္လုနီးအေနအထားသို႔    ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။ေရာက္ရိွေနေခ်ၿပီ။    

    ႏွစ္ဦးသားႏွစ္ဦးသားႏွစ္ဦးသားႏွစ္ဦးသား    တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီးကီးကီးကီး    ေပြ႔ဖက္ထားရာကေပြ႔ဖက္ထားရာကေပြ႔ဖက္ထားရာကေပြ႔ဖက္ထားရာက    ေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝကေဝေဝက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ခ်စ္စကားတုံ႔တင္ခ်စ္စကားတုံ႔တင္ခ်စ္စကားတုံ႔တင္ခ်စ္စကားတုံ႔တင္    ကယုကယင္ေလးေတြကယုကယင္ေလးေတြကယုကယင္ေလးေတြကယုကယင္ေလးေတြ    

ေျပာသည့္ပုံကေျပာသည့္ပုံကေျပာသည့္ပုံကေျပာသည့္ပုံက    ေဘးမွနားေထာင္ရသည့္ေဘးမွနားေထာင္ရသည့္ေဘးမွနားေထာင္ရသည့္ေဘးမွနားေထာင္ရသည့္    ပရိသတ္သည္ပင္လွ်င္ပရိသတ္သည္ပင္လွ်င္ပရိသတ္သည္ပင္လွ်င္ပရိသတ္သည္ပင္လွ်င္    သူတို႔ႏွင့္အတူလိုက္ၿပီးသူတို႔ႏွင့္အတူလိုက္ၿပီးသူတို႔ႏွင့္အတူလိုက္ၿပီးသူတို႔ႏွင့္အတူလိုက္ၿပီး    ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရေတာ့မတတ္ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရေတာ့မတတ္ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရေတာ့မတတ္ရင္ခုန္လႈပ္ရွားရေတာ့မတတ္    

ႏွလုံးေတြကႏွလုံးေတြကႏွလုံးေတြကႏွလုံးေတြက    တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ေနၿပီ။တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ေနၿပီ။တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ေနၿပီ။တဆတ္ဆတ္တုန္ယင္ေနၿပီ။    ရင္ေတြကေတာ့ရင္ေတြကေတာ့ရင္ေတြကေတာ့ရင္ေတြကေတာ့    တဒိန္းဒိန္းႏွင့္ေပါ့တဒိန္းဒိန္းႏွင့္ေပါ့တဒိန္းဒိန္းႏွင့္ေပါ့တဒိန္းဒိန္းႏွင့္ေပါ့... ... ... ... ''''ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္ကုိေမာင္ရယ္............    ေဝေလေဝေလေဝေလေဝေလ    ဘာဆိုဘာဘာဆိုဘာဘာဆိုဘာဘာဆိုဘာမွမွမွမွ    

မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။    သိလည္းသိလည္းသိလည္းသိလည္း    မသိခ်င္၊မသိခ်င္၊မသိခ်င္၊မသိခ်င္၊    စဥ္းလည္းမစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး။စဥ္းလည္းမစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး။စဥ္းလည္းမစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး။စဥ္းလည္းမစဥ္းစားခ်င္ေတာ့ဘူး။    အခုအခ်ိိန္မွာအခုအခ်ိိန္မွာအခုအခ်ိိန္မွာအခုအခ်ိိန္မွာ    ေဝသိတာတစ္ခုတည္းရယ္၊ေဝသိတာတစ္ခုတည္းရယ္၊ေဝသိတာတစ္ခုတည္းရယ္၊ေဝသိတာတစ္ခုတည္းရယ္၊    အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့    

ကုိေမာင့္ကုိကုိေမာင့္ကုိကုိေမာင့္ကုိကုိေမာင့္ကုိ    ခ်စ္တယ္။ခ်စ္တယ္။ခ်စ္တယ္။ခ်စ္တယ္။    ကုိေမာင့္ကုိကုိေမာင့္ကုိကုိေမာင့္ကုိကုိေမာင့္ကုိ    ခ်စ္လြန္းလုိ႔ခ်စ္လြန္းလုိ႔ခ်စ္လြန္းလုိ႔ခ်စ္လြန္းလုိ႔    ကုိေမာင့္ကုိခြဲၿပီးကုိေမာင့္ကုိခြဲၿပီးကုိေမာင့္ကုိခြဲၿပီးကုိေမာင့္ကုိခြဲၿပီး    ဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွဘယ္လိုမွ    မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။    ကုိေမာင့္အနားမွာပဲကုိေမာင့္အနားမွာပဲကုိေမာင့္အနားမွာပဲကုိေမာင့္အနားမွာပဲ    

ေနခ်င္ေတာ့တယ္။ေနခ်င္ေတာ့တယ္။ေနခ်င္ေတာ့တယ္။ေနခ်င္ေတာ့တယ္။    ေဝ့ကုိေဝ့ကုိေဝ့ကုိေဝ့ကုိ    ဒီထက္ပုိၿပီးဒီထက္ပုိၿပီးဒီထက္ပုိၿပီးဒီထက္ပုိၿပီး    တင္းတင္းတင္းတင္းတင္းေလးဖက္ထားပါလားတင္းေလးဖက္ထားပါလားတင္းေလးဖက္ထားပါလားတင္းေလးဖက္ထားပါလား    ကုိေမာင္ကုိေမာင္ကုိေမာင္ကုိေမာင္''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    ေဝေဝ့ႏႈတ္ကေဝေဝ့ႏႈတ္ကေဝေဝ့ႏႈတ္ကေဝေဝ့ႏႈတ္က    တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္    

ေျပာေနသည့္ေျပာေနသည့္ေျပာေနသည့္ေျပာေနသည့္    စကားေတြေလ။စကားေတြေလ။စကားေတြေလ။စကားေတြေလ။    ဒီထက္ပုိၿပီးဒီထက္ပုိၿပီးဒီထက္ပုိၿပီးဒီထက္ပုိၿပီး    စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသည့္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသည့္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသည့္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းသည့္    အဆဲြေဆာင္ႏိုင္ဆုံးအဆဲြေဆာင္ႏိုင္ဆုံးအဆဲြေဆာင္ႏိုင္ဆုံးအဆဲြေဆာင္ႏိုင္ဆုံး    ဇာတ္ကြက္ေလးကေတာ့ဇာတ္ကြက္ေလးကေတာ့ဇာတ္ကြက္ေလးကေတာ့ဇာတ္ကြက္ေလးကေတာ့    

ေဝေဝတစ္ေယာက္ေဝေဝတစ္ေယာက္ေဝေဝတစ္ေယာက္ေဝေဝတစ္ေယာက္    တစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွ    သူမလုပ္ဖူးတ့ဲသူမလုပ္ဖူးတ့ဲသူမလုပ္ဖူးတ့ဲသူမလုပ္ဖူးတ့ဲ    အလုပ္တစ္ခုကုိအလုပ္တစ္ခုကုိအလုပ္တစ္ခုကုိအလုပ္တစ္ခုကုိ    သူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီး    လုပ္ေတာ့တာပဲဆိုသည့္လုပ္ေတာ့တာပဲဆိုသည့္လုပ္ေတာ့တာပဲဆိုသည့္လုပ္ေတာ့တာပဲဆိုသည့္    ဇာတ္ကြက္ပင္။ဇာတ္ကြက္ပင္။ဇာတ္ကြက္ပင္။ဇာတ္ကြက္ပင္။    

    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား...... .. .. .. ဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ား    လုပ္လုိက္ပါလိမ့္။လုပ္လုိက္ပါလိမ့္။လုပ္လုိက္ပါလိမ့္။လုပ္လုိက္ပါလိမ့္။    ကုိေမာင္လုံးကေတာ့ကုိေမာင္လုံးကေတာ့ကုိေမာင္လုံးကေတာ့ကုိေမာင္လုံးကေတာ့    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    

ဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    ေဘးကေဘးကေဘးကေဘးက    နားေထာင္ရင္းႏွင့္နားေထာင္ရင္းႏွင့္နားေထာင္ရင္းႏွင့္နားေထာင္ရင္းႏွင့္    ဘာေတြဆက္ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိဘာေတြဆက္ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိဘာေတြဆက္ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိဘာေတြဆက္ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုသည္ကုိ    

ႀကိဳတင္မွန္းဆျမင္ေယာင္ေနေခ်ၿပီ။ႀကိဳတင္မွန္းဆျမင္ေယာင္ေနေခ်ၿပီ။ႀကိဳတင္မွန္းဆျမင္ေယာင္ေနေခ်ၿပီ။ႀကိဳတင္မွန္းဆျမင္ေယာင္ေနေခ်ၿပီ။    

    ''''''''ဒီလိုပါဆရာ။ဒီလိုပါဆရာ။ဒီလိုပါဆရာ။ဒီလိုပါဆရာ။    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲဖူးတ့ဲအတိုင္းပါပဲကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲဖူးတ့ဲအတိုင္းပါပဲကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲဖူးတ့ဲအတိုင္းပါပဲကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲဖူးတ့ဲအတိုင္းပါပဲ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔တို႔တို႔တို႔    ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္    ကားေလးေပၚမွာကားေလးေပၚမွာကားေလးေပၚမွာကားေလးေပၚမွာ    

ေတြ႔ၾကရင္းေတြ႔ၾကရင္းေတြ႔ၾကရင္းေတြ႔ၾကရင္း    ပထမလက္ကေလးကုိကုိင္၊ပထမလက္ကေလးကုိကုိင္၊ပထမလက္ကေလးကုိကုိင္၊ပထမလက္ကေလးကုိကုိင္၊    လက္ဖ်ားေလးကေနလက္ဖ်ားေလးကေနလက္ဖ်ားေလးကေနလက္ဖ်ားေလးကေန    လက္ေကာက္ဝတ္၊လက္ေကာက္ဝတ္၊လက္ေကာက္ဝတ္၊လက္ေကာက္ဝတ္၊    လက္ေမာင္းေလးလက္ေမာင္းေလးလက္ေမာင္းေလးလက္ေမာင္းေလး... ... ... ... စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္    

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔    ေမွ်ာ့ေသြးတိုးစမ္းသလိုေမွ်ာ့ေသြးတိုးစမ္းသလိုေမွ်ာ့ေသြးတိုးစမ္းသလိုေမွ်ာ့ေသြးတိုးစမ္းသလို    တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္သြားတ့ဲအေၾကာင္းေလ၊တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္သြားတ့ဲအေၾကာင္းေလ၊တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္သြားတ့ဲအေၾကာင္းေလ၊တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္သြားတ့ဲအေၾကာင္းေလ၊    ပထမပထမပထမပထမ    လက္ကေလးကုိနမ္း၊လက္ကေလးကုိနမ္း၊လက္ကေလးကုိနမ္း၊လက္ကေလးကုိနမ္း၊    

အဲဒီကေနအဲဒီကေနအဲဒီကေနအဲဒီကေန    လက္ေမာင္းေလးကုိလက္ေမာင္းေလးကုိလက္ေမာင္းေလးကုိလက္ေမာင္းေလးကုိ    အဲဒီကမွအဲဒီကမွအဲဒီကမွအဲဒီကမွ    လည္ပင္းကေလည္ပင္းကေလည္ပင္းကေလည္ပင္းကေလးကုိ၊လးကုိ၊လးကုိ၊လးကုိ၊    အ့ဲဒီကမွအ့ဲဒီကမွအ့ဲဒီကမွအ့ဲဒီကမွ    ပါးကေလးကုိ၊ပါးကေလးကုိ၊ပါးကေလးကုိ၊ပါးကေလးကုိ၊    ေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွေနာက္ဆုံးက်မွ... ... ... ... ႏႈတ္ခမ္းကေလးကုိႏႈတ္ခမ္းကေလးကုိႏႈတ္ခမ္းကေလးကုိႏႈတ္ခမ္းကေလးကုိ    

နမ္းမိသြားတာ။နမ္းမိသြားတာ။နမ္းမိသြားတာ။နမ္းမိသြားတာ။    ဒါေတြအားလုံးဟာဒါေတြအားလုံးဟာဒါေတြအားလုံးဟာဒါေတြအားလုံးဟာ    ကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္းပဲကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္းပဲကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္းပဲကၽြန္ေတာ္ကခ်ည္းပဲ    စစစစ    ခ့ဲ၊ခ့ဲ၊ခ့ဲ၊ခ့ဲ၊    ကုိင္ခ့ဲ၊ကုိင္ခ့ဲ၊ကုိင္ခ့ဲ၊ကုိင္ခ့ဲ၊    နမ္း႐ႈိက္ခ့ဲနမ္း႐ႈိက္ခ့ဲနမ္း႐ႈိက္ခ့ဲနမ္း႐ႈိက္ခ့ဲတာခ်ည္းပဲတာခ်ည္းပဲတာခ်ည္းပဲတာခ်ည္းပဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    

မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။    ခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းက    စကားေတြေျပာရင္းစကားေတြေျပာရင္းစကားေတြေျပာရင္းစကားေတြေျပာရင္း    ေဝေဝရယ္ေလေဝေဝရယ္ေလေဝေဝရယ္ေလေဝေဝရယ္ေလ... ... ... ... တစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံးတစ္ကုိယ္လုံး    တုန္ယင္လာၿပီးတုန္ယင္လာၿပီးတုန္ယင္လာၿပီးတုန္ယင္လာၿပီး    

ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္လည္ပင္းကုိဖက္လည္ပင္းကုိဖက္လည္ပင္းကုိဖက္လည္ပင္းကုိဖက္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    သူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီးသူကစၿပီး    နမ္းေတာ့တာပဲဆရာ။နမ္းေတာ့တာပဲဆရာ။နမ္းေတာ့တာပဲဆရာ။နမ္းေတာ့တာပဲဆရာ။    သူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ကလည္းသူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ကလည္းသူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ကလည္းသူ႔ရဲ႕ႏႈတ္ကလည္း    ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္... ... ... ... 

ကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ဆိုၿပီးကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ဆိုၿပီးကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ဆိုၿပီးကုိေမာင့္ကုိခ်စ္တယ္ဆိုၿပီး    တတြတ္တြတ္နဲ႔တတြတ္တြတ္နဲ႔တတြတ္တြတ္နဲ႔တတြတ္တြတ္နဲ႔    ေရ႐ြတ္ေနေတာ့တယ္။ေရ႐ြတ္ေနေတာ့တယ္။ေရ႐ြတ္ေနေတာ့တယ္။ေရ႐ြတ္ေနေတာ့တယ္။    

    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၊    ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    ဘယ္လိုခံစားရမယ္ဆုိတာဘယ္လိုခံစားရမယ္ဆုိတာဘယ္လိုခံစားရမယ္ဆုိတာဘယ္လိုခံစားရမယ္ဆုိတာ    ဆရာပဲဆရာပဲဆရာပဲဆရာပဲ    စဥ္းစားၾကည့္ပါဦးစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးစဥ္းစားၾကည့္ပါဦးစဥ္းစားၾကည့္ပါဦး... ... ... ... 

ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးေကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးေကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးေကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးေသြးေတြသြးေတြသြးေတြသြးေတြ    ပြက္ပြက္ဆူသြားၿပီလားပြက္ပြက္ဆူသြားၿပီလားပြက္ပြက္ဆူသြားၿပီလားပြက္ပြက္ဆူသြားၿပီလား    မသိဘူးဆရာ။မသိဘူးဆရာ။မသိဘူးဆရာ။မသိဘူးဆရာ။    ရင္ေတြခုန္လိုက္တာလည္းရင္ေတြခုန္လိုက္တာလည္းရင္ေတြခုန္လိုက္တာလည္းရင္ေတြခုန္လိုက္တာလည္း    မေျပာနဲ႔မေျပာနဲ႔မေျပာနဲ႔မေျပာနဲ႔... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္း    

ဘယ္ရလိမ့္မလဲဘယ္ရလိမ့္မလဲဘယ္ရလိမ့္မလဲဘယ္ရလိမ့္မလဲ... ... ... ... သူကပဲသူကပဲသူကပဲသူကပဲ    ကၽြန္ေတာ့္အနားကုိကၽြန္ေတာ့္အနားကုိကၽြန္ေတာ့္အနားကုိကၽြန္ေတာ့္အနားကုိ    တိုးလာတာလားတိုးလာတာလားတိုးလာတာလားတိုးလာတာလား... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကပဲကၽြန္ေတာ္ကပဲကၽြန္ေတာ္ကပဲကၽြန္ေတာ္ကပဲ    သူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိ    တိုးသြားတာလားတိုးသြားတာလားတိုးသြားတာလားတိုးသြားတာလား    မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    

တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    ၾကားေလးေသြးရင္ေတာင္ၾကားေလးေသြးရင္ေတာင္ၾကားေလးေသြးရင္ေတာင္ၾကားေလးေသြးရင္ေတာင္    ေဝးလိမ့္မယ္လို႔ေဝးလိမ့္မယ္လို႔ေဝးလိမ့္မယ္လို႔ေဝးလိမ့္မယ္လို႔    ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္ထင္မွတ္ရေလာက္ေအာင္    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္    

ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္    ပူးကပ္ၿပီးပူးကပ္ၿပီးပူးကပ္ၿပီးပူးကပ္ၿပီး    ဖက္ထားမိတယ္။ဖက္ထားမိတယ္။ဖက္ထားမိတယ္။ဖက္ထားမိတယ္။    သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ၊သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ၊သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ၊သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ၊    သူ႔ပါးေလးေတြ၊သူ႔ပါးေလးေတြ၊သူ႔ပါးေလးေတြ၊သူ႔ပါးေလးေတြ၊    သူ႔နဖူးေလးေတြရဲ႕သူ႔နဖူးေလးေတြရဲ႕သူ႔နဖူးေလးေတြရဲ႕သူ႔နဖူးေလးေတြရဲ႕    

အေတြ႔အထိကလည္းအေတြ႔အထိကလည္းအေတြ႔အထိကလည္းအေတြ႔အထိကလည္း... ... ... ... ႏူးည့ံရင္ခုန္ခ်င္စရာႏူးည့ံရင္ခုန္ခ်င္စရာႏူးည့ံရင္ခုန္ခ်င္စရာႏူးည့ံရင္ခုန္ခ်င္စရာ    ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာရယ္။ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာရယ္။ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာရယ္။ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပါပဲဆရာရယ္။    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    
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ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပါ။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပါ။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပါ။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပါ။    ရဟႏၲာလည္းရဟႏၲာလည္းရဟႏၲာလည္းရဟႏၲာလည္း    မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္............    ေယာက္်ားစစ္စစ္ေယာက္်ားစစ္စစ္ေယာက္်ားစစ္စစ္ေယာက္်ားစစ္စစ္တစ္ေယာက္။တစ္ေယာက္။တစ္ေယာက္။တစ္ေယာက္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    အိမ္မွာလည္းအိမ္မွာလည္းအိမ္မွာလည္းအိမ္မွာလည္း    

အဆင္မေျပေလေတာ့အဆင္မေျပေလေတာ့အဆင္မေျပေလေတာ့အဆင္မေျပေလေတာ့    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ    ေပ်ာက္ဆုံးၿပီးေပ်ာက္ဆုံးၿပီးေပ်ာက္ဆုံးၿပီးေပ်ာက္ဆုံးၿပီး    ဘာကုိမွန္းဘာကုိမွန္းဘာကုိမွန္းဘာကုိမွန္း    ေရေရရာရာမသိတ့ဲေရေရရာရာမသိတ့ဲေရေရရာရာမသိတ့ဲေရေရရာရာမသိတ့ဲ    အရာတစ္ခုကုိအရာတစ္ခုကုိအရာတစ္ခုကုိအရာတစ္ခုကုိ    ျပင္းျပင္းျပျပျပင္းျပင္းျပျပျပင္းျပင္းျပျပျပင္းျပင္းျပျပ    

ေတာင့္တေနတ့ဲေတာင့္တေနတ့ဲေတာင့္တေနတ့ဲေတာင့္တေနတ့ဲ    အခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွအခ်ိန္မ်ဳိးမွာမွ    တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    ေဝေဝဆိုတ့ဲေဝေဝဆိုတ့ဲေဝေဝဆိုတ့ဲေဝေဝဆိုတ့ဲ    ငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းက    ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းခ့ဲရတ့ဲခ်စ္ခင္စြဲလမ္းခ့ဲရတ့ဲခ်စ္ခင္စြဲလမ္းခ့ဲရတ့ဲခ်စ္ခင္စြဲလမ္းခ့ဲရတ့ဲ    ခ်စ္သူနဲ႔ခ်စ္သူနဲ႔ခ်စ္သူနဲ႔ခ်စ္သူနဲ႔    အခုလိုအခုလိုအခုလိုအခုလို    

ထူးထူးထူးထူးထူးဆန္းဆန္းထူးဆန္းဆန္းထူးဆန္းဆန္းထူးဆန္းဆန္း    ျပန္လည္ဆုံစည္းေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ျပန္လည္ဆုံစည္းေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ျပန္လည္ဆုံစည္းေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ျပန္လည္ဆုံစည္းေတြ႔ခ့ဲရတယ္။    ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္    ေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္း............    ေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္းေတြ႔ရင္း... ... ... ... အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    အျမင့္ဆုံးအျမင့္ဆုံးအျမင့္ဆုံးအျမင့္ဆုံး... ... ... ... 

အဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံး    အခ်စ္ကမာၻေလးလုိ႔အခ်စ္ကမာၻေလးလုိ႔အခ်စ္ကမာၻေလးလုိ႔အခ်စ္ကမာၻေလးလုိ႔    ေျပာရမလား။ေျပာရမလား။ေျပာရမလား။ေျပာရမလား။    အခ်စ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းလုိ႔အခ်စ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းလုိ႔အခ်စ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းလုိ႔အခ်စ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းလုိ႔    ေျပာရမလား။ေျပာရမလား။ေျပာရမလား။ေျပာရမလား။    အဲဒီေနရာမ်ဳိးကုိအဲဒီေနရာမ်ဳိးကုိအဲဒီေနရာမ်ဳိးကုိအဲဒီေနရာမ်ဳိးကုိ    ေရာက္ေနတာေရာက္ေနတာေရာက္ေနတာေရာက္ေနတာ    

ဆရာရ။ဆရာရ။ဆရာရ။ဆရာရ။    ရက္ရက္စက္စက္ရက္ရက္စက္စက္ရက္ရက္စက္စက္ရက္ရက္စက္စက္    ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္ေျပာၾကေၾကးဆိုရင္    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕    ေတြ႔ဆုံျခင္းဟာေတြ႔ဆုံျခင္းဟာေတြ႔ဆုံျခင္းဟာေတြ႔ဆုံျခင္းဟာ    ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႔    

ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳိးတို႔ရဲ႕ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳိးတို႔ရဲ႕ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳိးတို႔ရဲ႕ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳိးတို႔ရဲ႕    ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ဳိးလုိ႔ေတာင္ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ဳိးလုိ႔ေတာင္ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ဳိးလုိ႔ေတာင္ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ဳိးလုိ႔ေတာင္    ေျပာရေလမလားဆရာရယ္ေျပာရေလမလားဆရာရယ္ေျပာရေလမလားဆရာရယ္ေျပာရေလမလားဆရာရယ္............။။။။    အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္    တဒဂၤေလးမွာေတာ့တဒဂၤေလးမွာေတာ့တဒဂၤေလးမွာေတာ့တဒဂၤေလးမွာေတာ့    

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕    ဆင္ျခင္တုံတရားေတြဆင္ျခင္တုံတရားေတြဆင္ျခင္တုံတရားေတြဆင္ျခင္တုံတရားေတြ... ... ... ... အသိတရားေတြအသိတရားေတြအသိတရားေတြအသိတရားေတြ... ... ... ... ပညာဉာဏ္ေတြပညာဉာဏ္ေတြပညာဉာဏ္ေတြပညာဉာဏ္ေတြ... ... ... ... စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏ္ုိင္စြမ္းေတြစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏ္ုိင္စြမ္းေတြစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏ္ုိင္စြမ္းေတြစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏ္ုိင္စြမ္းေတြ... ... ... ... အရာအားလုံးအရာအားလုံးအရာအားလုံးအရာအားလုံး    

ဘာဆိုဘာမွမရိွေတာ့ဘူး။ဘာဆိုဘာမွမရိွေတာ့ဘူး။ဘာဆိုဘာမွမရိွေတာ့ဘူး။ဘာဆိုဘာမွမရိွေတာ့ဘူး။    လုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    စဥ္းစားခ်င္စိတ္လည္းစဥ္းစားခ်င္စိတ္လည္းစဥ္းစားခ်င္စိတ္လည္းစဥ္းစားခ်င္စိတ္လည္း    မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။    ကၽြန္ေတာ့္မ်က္လုံးထဲမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္မ်က္လုံးထဲမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္မ်က္လုံးထဲမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္မ်က္လုံးထဲမွာလည္း    လုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိ    

အမိုက္ေမွာင္ေတြအမိုက္ေမွာင္ေတြအမိုက္ေမွာင္ေတြအမိုက္ေမွာင္ေတြ    ဖုံးလႊမ္းၿပီးဖုံးလႊမ္းၿပီးဖုံးလႊမ္းၿပီးဖုံးလႊမ္းၿပီး    ခ်စ္သူေဝေဝရဲ႕ခ်စ္သူေဝေဝရဲ႕ခ်စ္သူေဝေဝရဲ႕ခ်စ္သူေဝေဝရဲ႕    မ်က္လုံးေလးထဲကုိပဲမ်က္လုံးေလးထဲကုိပဲမ်က္လုံးေလးထဲကုိပဲမ်က္လုံးေလးထဲကုိပဲ    စူးစုိက္ၾကည့္မိတယ္။စူးစုိက္ၾကည့္မိတယ္။စူးစုိက္ၾကည့္မိတယ္။စူးစုိက္ၾကည့္မိတယ္။    သူ႔မ်က္လုံးေလးေတြကလည္းသူ႔မ်က္လုံးေလးေတြကလည္းသူ႔မ်က္လုံးေလးေတြကလည္းသူ႔မ်က္လုံးေလးေတြကလည္း    

ျပဴးျပဴးေလးနဲ႔ျပဴးျပဴးေလးနဲ႔ျပဴးျပဴးေလးနဲ႔ျပဴးျပဴးေလးနဲ႔    ဝိုင္းဝိုဝိုင္းဝိုဝိုင္းဝိုဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနသလိုလိုင္းလည္ေနသလိုလိုင္းလည္ေနသလိုလိုင္းလည္ေနသလိုလို... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    စူးစုိက္ၾကည့္ေနတယ္။စူးစုိက္ၾကည့္ေနတယ္။စူးစုိက္ၾကည့္ေနတယ္။စူးစုိက္ၾကည့္ေနတယ္။    ခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦးခ်စ္သူႏွစ္ဦး    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    

အၾကည့္ခ်င္းလည္းဆုံအၾကည့္ခ်င္းလည္းဆုံအၾကည့္ခ်င္းလည္းဆုံအၾကည့္ခ်င္းလည္းဆုံ... ... ... ... ရင္ေတြလည္းခုန္ရင္ေတြလည္းခုန္ရင္ေတြလည္းခုန္ရင္ေတြလည္းခုန္... ... ... ... သူ႔ရင္ေတြသူ႔ရင္ေတြသူ႔ရင္ေတြသူ႔ရင္ေတြ    တဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတာကုိတဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတာကုိတဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတာကုိတဒိတ္ဒိတ္ခုန္ေနတာကုိ    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ကေနကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ကေနကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ကေနကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ကေန    

ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။    ကၽြန္ေတာ္ဘာဆိုဘာမွကၽြန္ေတာ္ဘာဆိုဘာမွကၽြန္ေတာ္ဘာဆိုဘာမွကၽြန္ေတာ္ဘာဆိုဘာမွ    မျမင္ေတာ့ဘဲမျမင္ေတာ့ဘဲမျမင္ေတာ့ဘဲမျမင္ေတာ့ဘဲ    ေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိ    တစ္လွမ္းတုိးဖုိ႔တစ္လွမ္းတုိးဖုိ႔တစ္လွမ္းတုိးဖုိ႔တစ္လွမ္းတုိးဖုိ႔    သူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိ......... . . . 

ႀကိဳးစားျဖစ္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ႀကိဳးစားျဖစ္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ႀကိဳးစားျဖစ္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။ႀကိဳးစားျဖစ္သြားေတာ့တယ္ဆရာ။    ထူးဆန္းလုိက္တာထူးဆန္းလုိက္တာထူးဆန္းလုိက္တာထူးဆန္းလုိက္တာ... ... ... ... ဒီလိုေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးရင္းဒီလိုေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးရင္းဒီလိုေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးရင္းဒီလိုေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးရင္း    သူျငင္းဆန္လိမ့္မယ္လုိ႔သူျငင္းဆန္လိမ့္မယ္လုိ႔သူျငင္းဆန္လိမ့္မယ္လုိ႔သူျငင္းဆန္လိမ့္မယ္လုိ႔    ထင္ထားေပမယ့္ထင္ထားေပမယ့္ထင္ထားေပမယ့္ထင္ထားေပမယ့္    

သူကသူကသူကသူက    လုံးဝမျငင္းဆန္တ့ဲအျပင္လုံးဝမျငင္းဆန္တ့ဲအျပင္လုံးဝမျငင္းဆန္တ့ဲအျပင္လုံးဝမျငင္းဆန္တ့ဲအျပင္    သူရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြကလည္းသူရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြကလည္းသူရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြကလည္းသူရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြကလည္း    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ကုိကၽြန္ေတာ့္ရင္ကုိကၽြန္ေတာ့္ရင္ကုိကၽြန္ေတာ့္ရင္ကုိ    ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္    ခုန္ေစတယ္။ခုန္ေစတယ္။ခုန္ေစတယ္။ခုန္ေစတယ္။    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    

ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    စကားတစ္ခြန္းေျပာမိသြားတယ္ဆရာ။စကားတစ္ခြန္းေျပာမိသြားတယ္ဆရာ။စကားတစ္ခြန္းေျပာမိသြားတယ္ဆရာ။စကားတစ္ခြန္းေျပာမိသြားတယ္ဆရာ။    ''''ေဝ့ကုိေဝ့ကုိေဝ့ကုိေဝ့ကုိ    အဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိ    ခ်စ္ခ်င္တယ္ခ်စ္ခ်င္တယ္ခ်စ္ခ်င္တယ္ခ်စ္ခ်င္တယ္............    ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေနာ္' ' ' ' တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    

ဘုရားေရဘုရားေရဘုရားေရဘုရားေရ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ဘာေတြေျပာမိပါလိမ့္ဘာေတြေျပာမိပါလိမ့္ဘာေတြေျပာမိပါလိမ့္ဘာေတြေျပာမိပါလိမ့္''''''''    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၈၈၈၈၈၈၈၈))))))))        

အေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္း        ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္        

        

        

        

    ရင္ေတြခုန္လိုက္တာရင္ေတြခုန္လိုက္တာရင္ေတြခုန္လိုက္တာရင္ေတြခုန္လိုက္တာ    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္အဲဒီအခ်ိန္    အခိုက္အတန္႔ေလးမွာအခိုက္အတန္႔ေလးမွာအခိုက္အတန္႔ေလးမွာအခိုက္အတန္႔ေလးမွာ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ႏွလုံးေတြကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ႏွလုံးေတြကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ႏွလုံးေတြကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ႏွလုံးေတြ    ခုခုခုခုန္လုိက္တာမ်ားန္လုိက္တာမ်ားန္လုိက္တာမ်ားန္လုိက္တာမ်ား... ... ... ... 

ရင္ဘတ္ထဲကေနရင္ဘတ္ထဲကေနရင္ဘတ္ထဲကေနရင္ဘတ္ထဲကေန    ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အျပင္ဖက္ကုိခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အျပင္ဖက္ကုိခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အျပင္ဖက္ကုိခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အျပင္ဖက္ကုိ    ဖုတ္ခနဲျပဳတ္က်သြားမွာေတာင္ဖုတ္ခနဲျပဳတ္က်သြားမွာေတာင္ဖုတ္ခနဲျပဳတ္က်သြားမွာေတာင္ဖုတ္ခနဲျပဳတ္က်သြားမွာေတာင္    ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္မိေတာ့တယ္။ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္မိေတာ့တယ္။ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္မိေတာ့တယ္။ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္မိေတာ့တယ္။    ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔    

ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    ႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ပူးကပ္ေနေအာင္ကုိႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ပူးကပ္ေနေအာင္ကုိႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ပူးကပ္ေနေအာင္ကုိႏွစ္ကုိယ့္တစ္ကုိယ္ပူးကပ္ေနေအာင္ကုိ    ရင္ခ်င္းအပ္ပါးခ်င္းကပ္ထားၾကတာဆိုေတာ့ရင္ခ်င္းအပ္ပါးခ်င္းကပ္ထားၾကတာဆိုေတာ့ရင္ခ်င္းအပ္ပါးခ်င္းကပ္ထားၾကတာဆိုေတာ့ရင္ခ်င္းအပ္ပါးခ်င္းကပ္ထားၾကတာဆိုေတာ့    သူ႔ရဲ႕ရင္ေတြလည္းသူ႔ရဲ႕ရင္ေတြလည္းသူ႔ရဲ႕ရင္ေတြလည္းသူ႔ရဲ႕ရင္ေတြလည္း    

ကၽြန္ေတာ့္လိုဘဲကၽြန္ေတာ့္လိုဘဲကၽြန္ေတာ့္လိုဘဲကၽြန္ေတာ့္လိုဘဲ    တဆတ္ဆတ္တဆတ္ဆတ္တဆတ္ဆတ္တဆတ္ဆတ္    ခုန္ေနတယ္ဆိုတာခုန္ေနတယ္ဆိုတာခုန္ေနတယ္ဆိုတာခုန္ေနတယ္ဆိုတာ    ကၽြကၽြကၽြကၽြန္ေတာ္န္ေတာ္န္ေတာ္န္ေတာ္    ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။ခံစားသိရိွေနတယ္ဆရာ။    သူ႔ရဲ႕ႏူးည့ံတ့ဲသူ႔ရဲ႕ႏူးည့ံတ့ဲသူ႔ရဲ႕ႏူးည့ံတ့ဲသူ႔ရဲ႕ႏူးည့ံတ့ဲ    

ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကလည္းႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကလည္းႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကလည္းႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကလည္း    တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။    ဟိုးအရင္ကဟိုးအရင္ကဟိုးအရင္ကဟိုးအရင္က    ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    သူမရဲ႕ျပင္းျပတ့ဲသူမရဲ႕ျပင္းျပတ့ဲသူမရဲ႕ျပင္းျပတ့ဲသူမရဲ႕ျပင္းျပတ့ဲ    တုံ႔ျပန္မႈေတြဟာတုံ႔ျပန္မႈေတြဟာတုံ႔ျပန္မႈေတြဟာတုံ႔ျပန္မႈေတြဟာ    

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေသြးခုန္ႏႈန္းေတြကုိ    ပိုလုိ႔ေတာင္ပိုလုိ႔ေတာင္ပိုလုိ႔ေတာင္ပိုလုိ႔ေတာင္    တိုးေစေတာ့တာေပါ့ဆရာတိုးေစေတာ့တာေပါ့ဆရာတိုးေစေတာ့တာေပါ့ဆရာတိုးေစေတာ့တာေပါ့ဆရာ............။။။။    

    ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔    ကားေလးထဲမွာကားေလးထဲမွာကားေလးထဲမွာကားေလးထဲမွာ    ေမွာင္အတိေမွာင္အတိေမွာင္အတိေမွာင္အတိ    က်ေနသလိုပဲဆက်ေနသလိုပဲဆက်ေနသလိုပဲဆက်ေနသလိုပဲဆရာ။ရာ။ရာ။ရာ။    မိုးႀကီးကမိုးႀကီးကမိုးႀကီးကမိုးႀကီးက    မည္းေမွာင္လုိ႔၊မည္းေမွာင္လုိ႔၊မည္းေမွာင္လုိ႔၊မည္းေမွာင္လုိ႔၊    တိမ္းမည္းေတြကလည္းတိမ္းမည္းေတြကလည္းတိမ္းမည္းေတြကလည္းတိမ္းမည္းေတြကလည္း    

အုံ႔ဆိုင္းလုိ႔၊အုံ႔ဆိုင္းလုိ႔၊အုံ႔ဆိုင္းလုိ႔၊အုံ႔ဆိုင္းလုိ႔၊    ေလေတြတေဝါေဝါတိုက္ေနလုိ႔ေလေတြတေဝါေဝါတိုက္ေနလုိ႔ေလေတြတေဝါေဝါတိုက္ေနလုိ႔ေလေတြတေဝါေဝါတိုက္ေနလုိ႔    သစ္႐ြက္ေတြကလည္းသစ္႐ြက္ေတြကလည္းသစ္႐ြက္ေတြကလည္းသစ္႐ြက္ေတြကလည္း    ေလတိုးသံေလတိုးသံေလတိုးသံေလတိုးသံ    တရဲွရဲွနဲ႔တရဲွရဲွနဲ႔တရဲွရဲွနဲ႔တရဲွရဲွနဲ႔    အဲဒီေတာစပ္ကေလးမွာအဲဒီေတာစပ္ကေလးမွာအဲဒီေတာစပ္ကေလးမွာအဲဒီေတာစပ္ကေလးမွာ    လူသူကလည္းလူသူကလည္းလူသူကလည္းလူသူကလည္း    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
78 

ရွင္းလိုက္တာမွရွင္းလိုက္တာမွရွင္းလိုက္တာမွရွင္းလိုက္တာမွ............    ေဟာဒီကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာေဟာဒီကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာေဟာဒီကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာေဟာဒီကမာၻေလာကႀကီးထဲမွာ    လူသားဆုိလို႔လူသားဆုိလို႔လူသားဆုိလို႔လူသားဆုိလို႔    ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲ    ရိွေတာ့တယ္လို႔ေတာင္ရိွေတာ့တယ္လို႔ေတာင္ရိွေတာ့တယ္လို႔ေတာင္ရိွေတာ့တယ္လို႔ေတာင္    

ထထထထင္မွတ္ရတ့ဲင္မွတ္ရတ့ဲင္မွတ္ရတ့ဲင္မွတ္ရတ့ဲ    အခ်ိန္ကေလးေပါ့ဆရာ။အခ်ိန္ကေလးေပါ့ဆရာ။အခ်ိန္ကေလးေပါ့ဆရာ။အခ်ိန္ကေလးေပါ့ဆရာ။    

    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ခုနကေျပာခ့ဲတ့ဲခုနကေျပာခ့ဲတ့ဲခုနကေျပာခ့ဲတ့ဲခုနကေျပာခ့ဲတ့ဲ    အတိုင္းပါပဲဆရာ။အတိုင္းပါပဲဆရာ။အတိုင္းပါပဲဆရာ။အတိုင္းပါပဲဆရာ။    ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔    အိမ္မွာကအိမ္မွာကအိမ္မွာကအိမ္မွာက    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြ    

ေပ်ာက္ဆုံးေနတ့ဲအခ်ိန္၊ေပ်ာက္ဆုံးေနတ့ဲအခ်ိန္၊ေပ်ာက္ဆုံးေနတ့ဲအခ်ိန္၊ေပ်ာက္ဆုံးေနတ့ဲအခ်ိန္၊    ရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္း    ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာဟုတ္တိုင္းမွန္ရာဟုတ္တိုင္းမွန္ရာဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ    မရွက္တမ္းဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္မရွက္တမ္းဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္မရွက္တမ္းဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္မရွက္တမ္းဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္    အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    

လုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိလုံးဝကုိ    ေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားမပီသေတာ့ဘူးလို႔မပီသေတာ့ဘူးလို႔မပီသေတာ့ဘူးလို႔မပီသေတာ့ဘူးလို႔    ေျပာႏုိင္တ့ဲအခ်ိန္ပါ။ေျပာႏုိင္တ့ဲအခ်ိန္ပါ။ေျပာႏုိင္တ့ဲအခ်ိန္ပါ။ေျပာႏုိင္တ့ဲအခ်ိန္ပါ။    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕    ေယာက္်ားအားေတြဟာေယာက္်ားအားေတြဟာေယာက္်ားအားေတြဟာေယာက္်ားအားေတြဟာ    အိမ္မွာဘယ္ကဘယ္လိုေတြအိမ္မွာဘယ္ကဘယ္လိုေတြအိမ္မွာဘယ္ကဘယ္လိုေတြအိမ္မွာဘယ္ကဘယ္လိုေတြ    

ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလဲဆိုတာကုိေတာ့ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလဲဆိုတာကုိေတာ့ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလဲဆိုတာကုိေတာ့ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလဲဆိုတာကုိေတာ့    တိတိက်က်မမွတ္မိေတာ့ဘူး။တိတိက်က်မမွတ္မိေတာ့ဘူး။တိတိက်က်မမွတ္မိေတာ့ဘူး။တိတိက်က်မမွတ္မိေတာ့ဘူး။    ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတ့ဲအခ်ိန္မွာက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတ့ဲအခ်ိန္မွာက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတ့ဲအခ်ိန္မွာက်ေတာ့ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတ့ဲအခ်ိန္မွာက်ေတာ့    ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔    

ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    လင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္း    အတူတူေနလုိ႔အတူတူေနလုိ႔အတူတူေနလုိ႔အတူတူေနလုိ႔    မေအာင္မျမင္ျဖစ္လာၿပီဆရာ။မေအာင္မျမင္ျဖစ္လာၿပီဆရာ။မေအာင္မျမင္ျဖစ္လာၿပီဆရာ။မေအာင္မျမင္ျဖစ္လာၿပီဆရာ။    ကၽြကၽြကၽြကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔န္ေတာ့္အေနနဲ႔န္ေတာ့္အေနနဲ႔န္ေတာ့္အေနနဲ႔    ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မုိ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မုိ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မုိ႔ေယာက္်ားတစ္ေယာက္မုိ႔    

ကိုယ့္ဇနီးသည္နဲ႔ကိုယ့္ဇနီးသည္နဲ႔ကိုယ့္ဇနီးသည္နဲ႔ကိုယ့္ဇနီးသည္နဲ႔    အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔    ႀကိဳးစားၾကည့္တ့ဲအခါႀကိဳးစားၾကည့္တ့ဲအခါႀကိဳးစားၾကည့္တ့ဲအခါႀကိဳးစားၾကည့္တ့ဲအခါ    သူမဘက္ကသူမဘက္ကသူမဘက္ကသူမဘက္က    တုံ႔ျပန္မႈကတုံ႔ျပန္မႈကတုံ႔ျပန္မႈကတုံ႔ျပန္မႈက    လုံးဝမရိွတာလည္းလုံးဝမရိွတာလည္းလုံးဝမရိွတာလည္းလုံးဝမရိွတာလည္း    ပါလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ပါလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ပါလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ပါလိမ့္မယ္ထင္တယ္။    

ကၽြန္ေတာ့္ဖာသာကၽြန္ေတာ့္ဖာသာကၽြန္ေတာ့္ဖာသာကၽြန္ေတာ့္ဖာသာ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကပါသလိုလုိနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကပါသလိုလုိနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကပါသလိုလုိနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ကပါသလိုလုိနဲ႔    ေဆြေဆြ႔အနားကပ္သြားၿပီးေဆြေဆြ႔အနားကပ္သြားၿပီးေဆြေဆြ႔အနားကပ္သြားၿပီးေဆြေဆြ႔အနားကပ္သြားၿပီး    အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔    ႀကိဳးစားတ့ဲအခါတိုင္းႀကိဳးစားတ့ဲအခါတိုင္းႀကိဳးစားတ့ဲအခါတိုင္းႀကိဳးစားတ့ဲအခါတိုင္း    

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာ    မလန္းေတာ့ဘဲမလန္းေတာ့ဘဲမလန္းေတာ့ဘဲမလန္းေတာ့ဘဲ    ညႇိဳးညႇိဳးသြားေတာ့တယ္ညႇိဳးညႇိဳးသြားေတာ့တယ္ညႇိဳးညႇိဳးသြားေတာ့တယ္ညႇိဳးညႇိဳးသြားေတာ့တယ္    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    သူ႔ၾကည့္ရတာသူ႔ၾကည့္ရတာသူ႔ၾကည့္ရတာသူ႔ၾကည့္ရတာ    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    

အဲသလိုျဖစ္လာေပမယ့္လည္းအဲသလိုျဖစ္လာေပမယ့္လည္းအဲသလိုျဖစ္လာေပမယ့္လည္းအဲသလိုျဖစ္လာေပမယ့္လည္း    ဘာလုိမွဘာလုိမွဘာလုိမွဘာလုိမွ    စိတ္လႈပ္ရွားတ့ဲပုံစံမ်ဳိးစိတ္လႈပ္ရွားတ့ဲပုံစံမ်ဳိးစိတ္လႈပ္ရွားတ့ဲပုံစံမ်ဳိးစိတ္လႈပ္ရွားတ့ဲပုံစံမ်ဳိး    မျဖစ္ဘဲမျဖစ္ဘဲမျဖစ္ဘဲမျဖစ္ဘဲ    ဒီအတိုင္းပဲဒီအတိုင္းပဲဒီအတိုင္းပဲဒီအတိုင္းပဲ    ဘာသိဘာသာဘာသိဘာသာဘာသိဘာသာဘာသိဘာသာ    အတူတူမေနရရင္အတူတူမေနရရင္အတူတူမေနရရင္အတူတူမေနရရင္    

ပုိလုိ႔ေတာင္ေကာင္းေသးတယ္ဆိုတ့ဲပုိလုိ႔ေတာင္ေကာင္းေသးတယ္ဆိုတ့ဲပုိလုိ႔ေတာင္ေကာင္းေသးတယ္ဆိုတ့ဲပုိလုိ႔ေတာင္ေကာင္းေသးတယ္ဆိုတ့ဲ    ပုံစံမ်ဳိးႀကီးနဲ႔ပုံစံမ်ဳိးႀကီးနဲ႔ပုံစံမ်ဳိးႀကီးနဲ႔ပုံစံမ်ဳိးႀကီးနဲ႔    ေအးတိေအးစက္ေအးတိေအးစက္ေအးတိေအးစက္ေအးတိေအးစက္    ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    ခံစားခ်က္ေတြခံစားခ်က္ေတြခံစားခ်က္ေတြခံစားခ်က္ေတြ    

မရိွေတာ့တ့ဲမရိွေတာ့တ့ဲမရိွေတာ့တ့ဲမရိွေတာ့တ့ဲ    ပုံစံမ်ဳိးႀကီးေတြပုံစံမ်ဳိးႀကီးေတြပုံစံမ်ဳိးႀကီးေတြပုံစံမ်ဳိးႀကီးေတြ    လုပ္ေနေလေတာ့လုပ္ေနေလေတာ့လုပ္ေနေလေတာ့လုပ္ေနေလေတာ့    ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္    ဆိုးလာတယ္ဆရာရယ္။ဆိုးလာတယ္ဆရာရယ္။ဆိုးလာတယ္ဆရာရယ္။ဆိုးလာတယ္ဆရာရယ္။    

    ေနာက္တစ္ခုရိွေသးတယ္ဆရာ။ေနာက္တစ္ခုရိွေသးတယ္ဆရာ။ေနာက္တစ္ခုရိွေသးတယ္ဆရာ။ေနာက္တစ္ခုရိွေသးတယ္ဆရာ။    ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖုိ႔    ေမ့ေနလို႔၊ေမ့ေနလို႔၊ေမ့ေနလို႔၊ေမ့ေနလို႔၊    အဲဒီေနာက္တစ္ခုကေတာ့အဲဒီေနာက္တစ္ခုကေတာ့အဲဒီေနာက္တစ္ခုကေတာ့အဲဒီေနာက္တစ္ခုကေတာ့    သူ႔ရဲ႕အရွက္အေၾကာက္သူ႔ရဲ႕အရွက္အေၾကာက္သူ႔ရဲ႕အရွက္အေၾကာက္သူ႔ရဲ႕အရွက္အေၾကာက္    

ႀကီးလြန္းမႈ၊ႀကီးလြန္းမႈ၊ႀကီးလြန္းမႈ၊ႀကီးလြန္းမႈ၊    ဒီလင္မယားခ်င္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာတ့ဲဒီလင္မယားခ်င္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာတ့ဲဒီလင္မယားခ်င္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာတ့ဲဒီလင္မယားခ်င္းခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာတ့ဲ    ကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိ    ရွက္႐ြံ႕ၿပီးရွက္႐ြံ႕ၿပီးရွက္႐ြံ႕ၿပီးရွက္႐ြံ႕ၿပီး    စက္ဆုပ္စရာစက္ဆုပ္စရာစက္ဆုပ္စရာစက္ဆုပ္စရာ    ႐ြံစရာလို႔႐ြံစရာလို႔႐ြံစရာလို႔႐ြံစရာလို႔    ထင္မွတ္ယုံၾကည္မႈေတြလည္းထင္မွတ္ယုံၾကည္မႈေတြလည္းထင္မွတ္ယုံၾကည္မႈေတြလည္းထင္မွတ္ယုံၾကည္မႈေတြလည္း    

ပါတယ္ဆရာ။ပါတယ္ဆရာ။ပါတယ္ဆရာ။ပါတယ္ဆရာ။    ကၽြန္ေတာ္တို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကကၽြန္ေတာ္တို႔က    လုံးခ်င္းအိမ္နဲ႔လုံးခ်င္းအိမ္နဲ႔လုံးခ်င္းအိမ္နဲ႔လုံးခ်င္းအိမ္နဲ႔    ၿခံဝင္းႀကီးထဲၿခံဝင္းႀကီးထဲၿခံဝင္းႀကီးထဲၿခံဝင္းႀကီးထဲ    သီးသန္႔ႀကီးသီးသန္႔ႀကီးသီးသန္႔ႀကီးသီးသန္႔ႀကီး    က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း    ေနႏိုင္တာမွေနႏိုင္တာမွေနႏိုင္တာမွေနႏိုင္တာမွ    မဟုတ္တာ။မဟုတ္တာ။မဟုတ္တာ။မဟုတ္တာ။    

အခန္းဆယ္ခန္းေလာက္အခန္းဆယ္ခန္းေလာက္အခန္းဆယ္ခန္းေလာက္အခန္းဆယ္ခန္းေလာက္    ဆက္ထားတ့ဲဆက္ထားတ့ဲဆက္ထားတ့ဲဆက္ထားတ့ဲ    တိုက္တန္းလ်ားႀကီးထဲကတိုက္တန္းလ်ားႀကီးထဲကတိုက္တန္းလ်ားႀကီးထဲကတိုက္တန္းလ်ားႀကီးထဲက    တိုက္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွာတိုက္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွာတိုက္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွာတိုက္ခန္းတစ္ခန္းထဲမွာ    ေနရတာကုိး။ေနရတာကုိး။ေနရတာကုိး။ေနရတာကုိး။    အခန္းတစ္ခန္းနဲ႔အခန္းတစ္ခန္းနဲ႔အခန္းတစ္ခန္းနဲ႔အခန္းတစ္ခန္းနဲ႔    

တစ္ခန္းၾကားမွာတစ္ခန္းၾကားမွာတစ္ခန္းၾကားမွာတစ္ခန္းၾကားမွာ    နံရံကေတာ့နံရံကေတာ့နံရံကေတာ့နံရံကေတာ့    ျခားထားပါရဲ႕။ျခားထားပါရဲ႕။ျခားထားပါရဲ႕။ျခားထားပါရဲ႕။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    နံရံကနံရံကနံရံကနံရံက    ပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးပဲပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးပဲပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးပဲပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးပဲ    ဆရာရဲ႕။ဆရာရဲ႕။ဆရာရဲ႕။ဆရာရဲ႕။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ၾကမ္းခင္းကၾကမ္းခင္းကၾကမ္းခင္းကၾကမ္းခင္းက    

သစ္သားေခ်ာင္းႀကီးေတြကိုသစ္သားေခ်ာင္းႀကီးေတြကိုသစ္သားေခ်ာင္းႀကီးေတြကိုသစ္သားေခ်ာင္းႀကီးေတြကို    စီခင္းထားတ့ဲစီခင္းထားတ့ဲစီခင္းထားတ့ဲစီခင္းထားတ့ဲ    သစ္သားၾကမ္းခင္း၊သစ္သားၾကမ္းခင္း၊သစ္သားၾကမ္းခင္း၊သစ္သားၾကမ္းခင္း၊    တစ္ဖက္အိမ္ခန္းကတစ္ဖက္အိမ္ခန္းကတစ္ဖက္အိမ္ခန္းကတစ္ဖက္အိမ္ခန္းက    ေျခလွမ္းခပ္ျပင္းျပင္းေျခလွမ္းခပ္ျပင္းျပင္းေျခလွမ္းခပ္ျပင္းျပင္းေျခလွမ္းခပ္ျပင္းျပင္း    

နင္းေလွ်ာက္လိုက္ရင္ေတာင္နင္းေလွ်ာက္လိုက္ရင္ေတာင္နင္းေလွ်ာက္လိုက္ရင္ေတာင္နင္းေလွ်ာက္လိုက္ရင္ေတာင္    ဟိုဘက္ဒီဘက္ဟိုဘက္ဒီဘက္ဟိုဘက္ဒီဘက္ဟိုဘက္ဒီဘက္    အခန္းေတြအထိအခန္းေတြအထိအခန္းေတြအထိအခန္းေတြအထိ    လႈပ္ရွားသြားသလိုပဲ။လႈပ္ရွားသြားသလိုပဲ။လႈပ္ရွားသြားသလိုပဲ။လႈပ္ရွားသြားသလိုပဲ။    စဥ္းစားၾစဥ္းစားၾစဥ္းစားၾစဥ္းစားၾကည့္ေပေတာ့ကည့္ေပေတာ့ကည့္ေပေတာ့ကည့္ေပေတာ့    ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔    လင္မယားလင္မယားလင္မယားလင္မယား    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာေတာ့မယ္ဆိုရင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာေတာ့မယ္ဆိုရင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာေတာ့မယ္ဆိုရင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာေတာ့မယ္ဆိုရင္    ေဆြေဆြ႔စိတ္ထဲမွာေဆြေဆြ႔စိတ္ထဲမွာေဆြေဆြ႔စိတ္ထဲမွာေဆြေဆြ႔စိတ္ထဲမွာ    ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြ    အသံဗလံေတြကုိအသံဗလံေတြကုိအသံဗလံေတြကုိအသံဗလံေတြကုိ    

တစ္ဖက္အခန္းနီးခ်င္းေတြတစ္ဖက္အခန္းနီးခ်င္းေတြတစ္ဖက္အခန္းနီးခ်င္းေတြတစ္ဖက္အခန္းနီးခ်င္းေတြ    ၾကားသိသြားမွာကုိၾကားသိသြားမွာကုိၾကားသိသြားမွာကုိၾကားသိသြားမွာကုိ    အရမ္းအရမ္းကုိအရမ္းအရမ္းကုိအရမ္းအရမ္းကုိအရမ္းအရမ္းကုိ    စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္တယ္။စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္တယ္။စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္တယ္။စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္တယ္။    အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့    လင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္း    

အတူေနၾကတ့ဲအခါက်ရင္လည္းအတူေနၾကတ့ဲအခါက်ရင္လည္းအတူေနၾကတ့ဲအခါက်ရင္လည္းအတူေနၾကတ့ဲအခါက်ရင္လည္း    လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကုိလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကုိလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကုိလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကုိ    ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔    အသံလုံးဝမထြက္ေအာင္အသံလုံးဝမထြက္ေအာင္အသံလုံးဝမထြက္ေအာင္အသံလုံးဝမထြက္ေအာင္    သတိထားဖို႔ပဲသတိထားဖို႔ပဲသတိထားဖို႔ပဲသတိထားဖို႔ပဲ    

တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္တဖ်စ္ေတာက္ေတာက္    သတိအၿမဲေပးေနတတ္တယ္သတိအၿမဲေပးေနတတ္တယ္သတိအၿမဲေပးေနတတ္တယ္သတိအၿမဲေပးေနတတ္တယ္... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အဓိကကေတာ့အဓိကကေတာ့အဓိကကေတာ့အဓိကကေတာ့    သူ႔ရဲ႕စိတ္ကသူ႔ရဲ႕စိတ္ကသူ႔ရဲ႕စိတ္ကသူ႔ရဲ႕စိတ္က    ဒီလိုလင္မယားခ်င္းဒီလိုလင္မယားခ်င္းဒီလိုလင္မယားခ်င္းဒီလိုလင္မယားခ်င္း    

ခ်စ္တင္းေႏွာတာဟာခ်စ္တင္းေႏွာတာဟာခ်စ္တင္းေႏွာတာဟာခ်စ္တင္းေႏွာတာဟာ    ယုတ္ညံ့တ့ဲယုတ္ညံ့တ့ဲယုတ္ညံ့တ့ဲယုတ္ညံ့တ့ဲ    တဏွာကိစၥေတြပဲတဏွာကိစၥေတြပဲတဏွာကိစၥေတြပဲတဏွာကိစၥေတြပဲ    ျဖစ္သတ့ဲဆရာရယ္ျဖစ္သတ့ဲဆရာရယ္ျဖစ္သတ့ဲဆရာရယ္ျဖစ္သတ့ဲဆရာရယ္............    ေနာက္တစ္ခုေနာက္တစ္ခုေနာက္တစ္ခုေနာက္တစ္ခု    ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာဖို႔    ေမ့ေနတာေမ့ေနတာေမ့ေနတာေမ့ေနတာ    

တစ္တစ္တစ္တစ္ခုရိွေသးတယ္ခုရိွေသးတယ္ခုရိွေသးတယ္ခုရိွေသးတယ္    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    ေဆြေဆြကေဆြေဆြကေဆြေဆြကေဆြေဆြက    ဘာသာေရးကုိလည္းဘာသာေရးကုိလည္းဘာသာေရးကုိလည္းဘာသာေရးကုိလည္း    အရမ္းကုိင္း႐ႈိင္းတာ၊အရမ္းကုိင္း႐ႈိင္းတာ၊အရမ္းကုိင္း႐ႈိင္းတာ၊အရမ္းကုိင္း႐ႈိင္းတာ၊    သူ႔ကေလးေလးနဲ႔သူ႔ကေလးေလးနဲ႔သူ႔ကေလးေလးနဲ႔သူ႔ကေလးေလးနဲ႔    သူ႔ရဲ႕အိမ္ထဲကသူ႔ရဲ႕အိမ္ထဲကသူ႔ရဲ႕အိမ္ထဲကသူ႔ရဲ႕အိမ္ထဲက    

ေဝယ်ာဝစၥေတြနဲ႔ေဝယ်ာဝစၥေတြနဲ႔ေဝယ်ာဝစၥေတြနဲ႔ေဝယ်ာဝစၥေတြနဲ႔    ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္ဂ်င္ေျခလည္ေအာင္    အလုပ္ေတြလုပ္၊အလုပ္ေတြလုပ္၊အလုပ္ေတြလုပ္၊အလုပ္ေတြလုပ္၊    လုပ္ၿပီးရင္လုပ္ၿပီးရင္လုပ္ၿပီးရင္လုပ္ၿပီးရင္    တရားစာအုပ္ေလးဖတ္၊တရားစာအုပ္ေလးဖတ္၊တရားစာအုပ္ေလးဖတ္၊တရားစာအုပ္ေလးဖတ္၊    ပုတီးေလးတစ္ကုံးနဲ႔ပုတီးေလးတစ္ကုံးနဲ႔ပုတီးေလးတစ္ကုံးနဲ႔ပုတီးေလးတစ္ကုံးနဲ႔    

တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္    လုပ္ေနေတာ့တာပဲ။လုပ္ေနေတာ့တာပဲ။လုပ္ေနေတာ့တာပဲ။လုပ္ေနေတာ့တာပဲ။    အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့    ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕    လင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္းလင္မယားခ်င္း    ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာၾကတဲ့ကိစၥဟာတင္းႏီွးေႏွာၾကတဲ့ကိစၥဟာတင္းႏီွးေႏွာၾကတဲ့ကိစၥဟာတင္းႏီွးေႏွာၾကတဲ့ကိစၥဟာ    

သူမရဲ႕အျမင္မွာသူမရဲ႕အျမင္မွာသူမရဲ႕အျမင္မွာသူမရဲ႕အျမင္မွာ    အင္မတန္အင္မတန္အင္မတန္အင္မတန္    ယုတ္ည့ံတယ္။ယုတ္ည့ံတယ္။ယုတ္ည့ံတယ္။ယုတ္ည့ံတယ္။    ညစ္ညမ္းတယ္။ညစ္ညမ္းတယ္။ညစ္ညမ္းတယ္။ညစ္ညမ္းတယ္။    တဏွာသက္သက္ျဖစ္တယ္။တဏွာသက္သက္ျဖစ္တယ္။တဏွာသက္သက္ျဖစ္တယ္။တဏွာသက္သက္ျဖစ္တယ္။    တကယ့္အခ်စ္စစ္ေမတၱာမွန္တကယ့္အခ်စ္စစ္ေမတၱာမွန္တကယ့္အခ်စ္စစ္ေမတၱာမွန္တကယ့္အခ်စ္စစ္ေမတၱာမွန္    

မဟုတ္ဘူးဘာဘူးနဲ႔မဟုတ္ဘူးဘာဘူးနဲ႔မဟုတ္ဘူးဘာဘူးနဲ႔မဟုတ္ဘူးဘာဘူးနဲ႔    မၾကာခဏမၾကာခဏမၾကာခဏမၾကာခဏ    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ျမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္တယ္။ျမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္တယ္။ျမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္တယ္။ျမည္တြန္ေတာက္တီးတတ္တယ္။    ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    ခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြ    

တဖြားဖြားေပၚလာလို႔တဖြားဖြားေပၚလာလို႔တဖြားဖြားေပၚလာလို႔တဖြားဖြားေပၚလာလို႔    သူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိ    ကပ္သြားရင္ကပ္သြားရင္ကပ္သြားရင္ကပ္သြားရင္    ၾကည္ၾၾကည္ၾၾကည္ၾၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴမရိွဘဲကည္ျဖဴျဖဴမရိွဘဲကည္ျဖဴျဖဴမရိွဘဲကည္ျဖဴျဖဴမရိွဘဲ    ဒီလိုလာလုပ္တာဟာဒီလိုလာလုပ္တာဟာဒီလိုလာလုပ္တာဟာဒီလိုလာလုပ္တာဟာ    ယုတ္ည့ံတ့ဲပုံစံမ်ဳိးယုတ္ည့ံတ့ဲပုံစံမ်ဳိးယုတ္ည့ံတ့ဲပုံစံမ်ဳိးယုတ္ည့ံတ့ဲပုံစံမ်ဳိး    အမူအရာေတြအမူအရာေတြအမူအရာေတြအမူအရာေတြ    

ျပေနတတ္တယ္။ျပေနတတ္တယ္။ျပေနတတ္တယ္။ျပေနတတ္တယ္။    ၾကာေတာ့ၾကာေတာ့ၾကာေတာ့ၾကာေတာ့    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    လူသားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပဲလူသားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပဲလူသားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပဲလူသားေယာက္်ားတစ္ေယာက္ပဲ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    သစ္ငုတ္ေတာင္သစ္ငုတ္ေတာင္သစ္ငုတ္ေတာင္သစ္ငုတ္ေတာင္    

ႏဲွ႔ပါမ်ားရင္ႏဲွ႔ပါမ်ားရင္ႏဲွ႔ပါမ်ားရင္ႏဲွ႔ပါမ်ားရင္    လႈပ္တတ္ေသးတာဆိုေတာ့လႈပ္တတ္ေသးတာဆိုေတာ့လႈပ္တတ္ေသးတာဆိုေတာ့လႈပ္တတ္ေသးတာဆိုေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြလည္းကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြလည္းကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြလည္းကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြလည္း    ၾကာလာေလၾကာလာေလၾကာလာေလၾကာလာေလ    ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား    ျဖစ္လာေလပဲဆရာ။ျဖစ္လာေလပဲဆရာ။ျဖစ္လာေလပဲဆရာ။ျဖစ္လာေလပဲဆရာ။    
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ကၽြန္ေကၽြန္ေကၽြန္ေကၽြန္ေတာ္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္လည္းတာ္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္လည္းတာ္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္လည္းတာ္ကုိယ္ကၽြန္ေတာ္လည္း    ငါဟာငါဟာငါဟာငါဟာ    ဟုတ္ေရာဟုတ္ေသးရဲ႕လား။ဟုတ္ေရာဟုတ္ေသးရဲ႕လား။ဟုတ္ေရာဟုတ္ေသးရဲ႕လား။ဟုတ္ေရာဟုတ္ေသးရဲ႕လား။    ဘာေကာင္လဲ။ဘာေကာင္လဲ။ဘာေကာင္လဲ။ဘာေကာင္လဲ။    ယုတ္ည့ံတ့ဲယုတ္ည့ံတ့ဲယုတ္ည့ံတ့ဲယုတ္ည့ံတ့ဲ    တဏွာမ်ားတ့ဲတဏွာမ်ားတ့ဲတဏွာမ်ားတ့ဲတဏွာမ်ားတ့ဲ    

ေအာက္တန္းက်တ့ဲလူလား၊ေအာက္တန္းက်တ့ဲလူလား၊ေအာက္တန္းက်တ့ဲလူလား၊ေအာက္တန္းက်တ့ဲလူလား၊    ဘာလားနဲ႔ဘာလားနဲ႔ဘာလားနဲ႔ဘာလားနဲ႔    ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္လာေတာ့တယ္။ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္လာေတာ့တယ္။ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္လာေတာ့တယ္။ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္လာေတာ့တယ္။    အဲဒါေတြအားလုံးရဲ႕အဲဒါေတြအားလုံးရဲ႕အဲဒါေတြအားလုံးရဲ႕အဲဒါေတြအားလုံးရဲ႕    ရလာဒ္ကေတာ့ရလာဒ္ကေတာ့ရလာဒ္ကေတာ့ရလာဒ္ကေတာ့    ကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာကၽြန္ေတာ္ဟာ    

အိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာ    ေဆြေဆြဆိုတ့ဲဇနီးနဲ႔ေဆြေဆြဆိုတ့ဲဇနီးနဲ႔ေဆြေဆြဆိုတ့ဲဇနီးနဲ႔ေဆြေဆြဆိုတ့ဲဇနီးနဲ႔    ခ်စ္တင္းေႏွာလုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာလုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာလုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာလုိ႔    မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္    ရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းေျပာရရင္ရွင္းေျပာရရင္ရွင္းေျပာရရင္ရွင္းေျပာရရင္    ပန္းေသပန္းညႇိဳးပန္းေသပန္းညႇိဳးပန္းေသပန္းညႇိဳးပန္းေသပန္းညႇိဳး    

ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မ်ဳိးမွာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မ်ဳိးမွာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မ်ဳိးမွာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕    ငယ္ခ်စ္ဦးငယ္ခ်စ္ဦးငယ္ခ်စ္ဦးငယ္ခ်စ္ဦး    ေဝေဝနဲ႔အခုလုိေဝေဝနဲ႔အခုလုိေဝေဝနဲ႔အခုလုိေဝေဝနဲ႔အခုလုိ    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ၾကတာျဖစ္တယ္။ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ၾကတာျဖစ္တယ္။ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ၾကတာျဖစ္တယ္။ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ၾကတာျဖစ္တယ္။    အခုလည္းအခုလည္းအခုလည္းအခုလည္း    

ၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္ၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္ၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္ၾကည့္ပါဦးဆရာရယ္... ... ... ... အိမ္မွာတုန္းကအိမ္မွာတုန္းကအိမ္မွာတုန္းကအိမ္မွာတုန္းက    ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ    မလန္းဆန္းတ့ဲမလန္းဆန္းတ့ဲမလန္းဆန္းတ့ဲမလန္းဆန္းတ့ဲ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းဟာ    အခုအခုအခုအခု    ေဝေဝနဲ႔ေတြ႔တ့ဲေဝေဝနဲ႔ေတြ႔တ့ဲေဝေဝနဲ႔ေတြ႔တ့ဲေဝေဝနဲ႔ေတြ႔တ့ဲ    

အခ်ိန္က်ေတာ့အခ်ိန္က်ေတာ့အခ်ိန္က်ေတာ့အခ်ိန္က်ေတာ့    လန္းခ်က္ကလန္းခ်က္ကလန္းခ်က္ကလန္းခ်က္က    ကမ္းကုန္ပါေလေရာကမ္းကုန္ပါေလေရာကမ္းကုန္ပါေလေရာကမ္းကုန္ပါေလေရာ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    

    အခုလည္းၾကည့္ပါဦးအခုလည္းၾကည့္ပါဦးအခုလည္းၾကည့္ပါဦးအခုလည္းၾကည့္ပါဦး... ... ... ... ကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာ    အိမ္မွာေကာင္းေကာင္းအိမ္မွာေကာင္းေကာင္းအိမ္မွာေကာင္းေကာင္းအိမ္မွာေကာင္းေကာင္း    မရခ့ဲတ့ဲမရခ့ဲတ့ဲမရခ့ဲတ့ဲမရခ့ဲတ့ဲ    အိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြကုိအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြကုိအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြကုိအိမ္ေထာင္ေရးသုခေတြကုိ    ခ်စ္သူေဝေဝနဲ႔မွခ်စ္သူေဝေဝနဲ႔မွခ်စ္သူေဝေဝနဲ႔မွခ်စ္သူေဝေဝနဲ႔မွ    

ရေတာ့မယ့္ပုံစံမ်ဳိး၊ရေတာ့မယ့္ပုံစံမ်ဳိး၊ရေတာ့မယ့္ပုံစံမ်ဳိး၊ရေတာ့မယ့္ပုံစံမ်ဳိး၊    အေျခအေနမ်ဳိးကုိအေျခအေနမ်ဳိးကုိအေျခအေနမ်ဳိးကုိအေျခအေနမ်ဳိးကုိ    ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီ။    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကလည္းကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကလည္းကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကလည္းကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေတြကလည္း    ဘယ္ကဘယ္လိုေတြျဖစ္တယ္ဘယ္ကဘယ္လိုေတြျဖစ္တယ္ဘယ္ကဘယ္လိုေတြျဖစ္တယ္ဘယ္ကဘယ္လိုေတြျဖစ္တယ္    

မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။    ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ဆိုေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ဆိုေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ဆိုေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ဆိုတ့ဲတ့ဲတ့ဲတ့ဲ    အႀကံဉာဏ္မ်ဳိးကေတာ့အႀကံဉာဏ္မ်ဳိးကေတာ့အႀကံဉာဏ္မ်ဳိးကေတာ့အႀကံဉာဏ္မ်ဳိးကေတာ့    လုံးဝလုံးဝမရိွေတာ့ဘဲလုံးဝလုံးဝမရိွေတာ့ဘဲလုံးဝလုံးဝမရိွေတာ့ဘဲလုံးဝလုံးဝမရိွေတာ့ဘဲ    ေရွ႕ကိုေရွ႕ကိုေရွ႕ကိုေရွ႕ကို    ဆက္ဆက္ၿပီးတိုးခ်င္တ့ဲဆက္ဆက္ၿပီးတိုးခ်င္တ့ဲဆက္ဆက္ၿပီးတိုးခ်င္တ့ဲဆက္ဆက္ၿပီးတိုးခ်င္တ့ဲ    

စိတ္႐ိုင္းေတြခ်ည္းစိတ္႐ိုင္းေတြခ်ည္းစိတ္႐ိုင္းေတြခ်ည္းစိတ္႐ိုင္းေတြခ်ည္း    ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္    ဝင္လာေတာ့တယ္။ဝင္လာေတာ့တယ္။ဝင္လာေတာ့တယ္။ဝင္လာေတာ့တယ္။    ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကလည္းပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကလည္းပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကလည္းပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကလည္း    အရမ္းကုိအရမ္းကုိအရမ္းကုိအရမ္းကုိ    

လူမိုက္အားေပးလုပ္ေနတယ္ဆရာလူမိုက္အားေပးလုပ္ေနတယ္ဆရာလူမိုက္အားေပးလုပ္ေနတယ္ဆရာလူမိုက္အားေပးလုပ္ေနတယ္ဆရာ... ... ... ... ညေနခင္းေပမယ့္ညေနခင္းေပမယ့္ညေနခင္းေပမယ့္ညေနခင္းေပမယ့္    မိုးေတြေမွာင္မဲေနေတာ့မိုးေတြေမွာင္မဲေနေတာ့မိုးေတြေမွာင္မဲေနေတာ့မိုးေတြေမွာင္မဲေနေတာ့    ခပ္လွမ္းလွမ္းကုိေတာင္ခပ္လွမ္းလွမ္းကုိေတာင္ခပ္လွမ္းလွမ္းကုိေတာင္ခပ္လွမ္းလွမ္းကုိေတာင္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    

မျမျမျမျမင္ရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မင္ရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မင္ရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။မင္ရေလာက္ေအာင္ပါပဲ။    အနီးအနားမွာလည္းအနီးအနားမွာလည္းအနီးအနားမွာလည္းအနီးအနားမွာလည္း    တျခားဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွတျခားဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွတျခားဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွတျခားဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ    မရိွ။မရိွ။မရိွ။မရိွ။    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္႐ုိင္းေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္႐ုိင္းေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္႐ုိင္းေတြကၽြန္ေတာ့္စိတ္႐ုိင္းေတြ    လႈိင္းတံပုိးႀကီးေတြလုိလႈိင္းတံပုိးႀကီးေတြလုိလႈိင္းတံပုိးႀကီးေတြလုိလႈိင္းတံပုိးႀကီးေတြလုိ    

ထႂကြေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္မွာထႂကြေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္မွာထႂကြေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္မွာထႂကြေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္မွာ    ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ဖက္တြယ္ထားတ့ဲဖက္တြယ္ထားတ့ဲဖက္တြယ္ထားတ့ဲဖက္တြယ္ထားတ့ဲ    ေဝေဝ့ရဲ႕ေဝေဝ့ရဲ႕ေဝေဝ့ရဲ႕ေဝေဝ့ရဲ႕    

လက္ကေလးေတြကလည္းလက္ကေလးေတြကလည္းလက္ကေလးေတြကလည္းလက္ကေလးေတြကလည္း    ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္ပုိလုိ႔ေတာင္    တင္းၾကပ္လာသလိုပဲတင္းၾကပ္လာသလိုပဲတင္းၾကပ္လာသလိုပဲတင္းၾကပ္လာသလိုပဲ    ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။ဆရာ။    ေရနစ္တ့ဲသူကုိေရနစ္တ့ဲသူကုိေရနစ္တ့ဲသူကုိေရနစ္တ့ဲသူကုိ    ဝါးကူၿပီးဝါးကူၿပီးဝါးကူၿပီးဝါးကူၿပီး    ထိုးတယ္ဆုိတာထိုးတယ္ဆုိတာထိုးတယ္ဆုိတာထိုးတယ္ဆုိတာ    

ဒါမ်ဳိးပဲလားေတာ့ဒါမ်ဳိးပဲလားေတာ့ဒါမ်ဳိးပဲလားေတာ့ဒါမ်ဳိးပဲလားေတာ့    မသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။မသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။မသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။မသိေတာ့ဘူးဆရာေရ။    ကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္းကၽြန္ေတာ္လည္း    သန္းေခါင္ထက္ေတာ့သန္းေခါင္ထက္ေတာ့သန္းေခါင္ထက္ေတာ့သန္းေခါင္ထက္ေတာ့    ညဥ့္မနက္ေတာ့ဘူးညဥ့္မနက္ေတာ့ဘူးညဥ့္မနက္ေတာ့ဘူးညဥ့္မနက္ေတာ့ဘူး............    ေယာက္်ားဘသားေယာက္်ားဘသားေယာက္်ားဘသားေယာက္်ားဘသား    

က်ားဆိုမွက်ားဆိုၿပီးက်ားဆိုမွက်ားဆိုၿပီးက်ားဆိုမွက်ားဆိုၿပီးက်ားဆိုမွက်ားဆိုၿပီး    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေယာက္်ားစြမ္းအားေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေယာက္်ားစြမ္းအားေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေယာက္်ားစြမ္းအားေတြကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေယာက္်ားစြမ္းအားေတြကုိ    ျပျဖစ္ေအာင္ျပျဖစ္ေအာင္ျပျဖစ္ေအာင္ျပျဖစ္ေအာင္    ျပလိုက္ေတာ့မယ္လို႔ပဲျပလိုက္ေတာ့မယ္လို႔ပဲျပလိုက္ေတာ့မယ္လို႔ပဲျပလိုက္ေတာ့မယ္လို႔ပဲ    မိုက္မိုက္ကမ္းကမ္းမိုက္မိုက္ကမ္းကမ္းမိုက္မိုက္ကမ္းကမ္းမိုက္မိုက္ကမ္းကမ္း    

ရဲရဲဝ့ံဝံ့ႀကီးကုိရဲရဲဝ့ံဝံ့ႀကီးကုိရဲရဲဝ့ံဝံ့ႀကီးကုိရဲရဲဝ့ံဝံ့ႀကီးကုိ    ဆုံးျဖဆုံးျဖဆုံးျဖဆုံးျဖတ္ပစ္လိုက္ေတာ့တယ္။တ္ပစ္လိုက္ေတာ့တယ္။တ္ပစ္လိုက္ေတာ့တယ္။တ္ပစ္လိုက္ေတာ့တယ္။    ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္    ေရွ႕ကုိပဲေရွ႕ကုိပဲေရွ႕ကုိပဲေရွ႕ကုိပဲ    တိုးေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲတိုးေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲတိုးေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲတိုးေတာ့မယ္ဆိုတ့ဲ    စိတ္႐ုိင္းေတြခ်ည္းစိတ္႐ုိင္းေတြခ်ည္းစိတ္႐ုိင္းေတြခ်ည္းစိတ္႐ုိင္းေတြခ်ည္း    

ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္    ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တယ္။ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တယ္။ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တယ္။ျဖစ္ေပၚလာေတာ့တယ္။    ပါးစပ္ကလည္းပါးစပ္ကလည္းပါးစပ္ကလည္းပါးစပ္ကလည္း    ေဝ့ကိုခ်စ္တယ္ေဝ့ကိုခ်စ္တယ္ေဝ့ကိုခ်စ္တယ္ေဝ့ကိုခ်စ္တယ္............    ေဝ့ကုိခ်စ္တယ္ေဝ့ကုိခ်စ္တယ္ေဝ့ကုိခ်စ္တယ္ေဝ့ကုိခ်စ္တယ္............    ေဝ့ကုိခ်စ္တာေဝ့ကုိခ်စ္တာေဝ့ကုိခ်စ္တာေဝ့ကုိခ်စ္တာ    

တစ္ခုပဲသိေတာ့တယ္။တစ္ခုပဲသိေတာ့တယ္။တစ္ခုပဲသိေတာ့တယ္။တစ္ခုပဲသိေတာ့တယ္။    တျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွ    မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။    ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေတာ့ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေတာ့ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေတာ့ေမာင့္ကုိခ်စ္ခြင့္ေပးပါေတာ့    ေဝရယ္ေဝရယ္ေဝရယ္ေဝရယ္............    ေနာ္ေနာ္ေနာ္ေနာ္............    ေနာ္ေနာ္ေနာ္ေနာ္... ... ... ... ဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲဆိုတ့ဲ    

စကားကုိခ်ည္းပဲစကားကုိခ်ည္းပဲစကားကုိခ်ည္းပဲစကားကုိခ်ည္းပဲ    ထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါ    မေမာႏိုင္ေလာက္ေအာင္မေမာႏိုင္ေလာက္ေအာင္မေမာႏိုင္ေလာက္ေအာင္မေမာႏိုင္ေလာက္ေအာင္    ေျပာေနမိေတာ့တယ္။ေျပာေနမိေတာ့တယ္။ေျပာေနမိေတာ့တယ္။ေျပာေနမိေတာ့တယ္။    

    အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    တျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွ    မျမင္ေတာ့ဘူးမျမင္ေတာ့ဘူးမျမင္ေတာ့ဘူးမျမင္ေတာ့ဘူး... ... ... ... သိလည္းမသိေတာ့ဘူးသိလည္းမသိေတာ့ဘူးသိလည္းမသိေတာ့ဘူးသိလည္းမသိေတာ့ဘူး... ... ... ... သိလည္းမသိခ်င္သိလည္းမသိခ်င္သိလည္းမသိခ်င္သိလည္းမသိခ်င္    ျမင္လည္းမျမင္ခ်င္ျမင္လည္းမျမင္ခ်င္ျမင္လည္းမျမင္ခ်င္ျမင္လည္းမျမင္ခ်င္    

ေတြးလည္းမေတြးခ်င္ေတာ့ဘူးေတြးလည္းမေတြးခ်င္ေတာ့ဘူးေတြးလည္းမေတြးခ်င္ေတာ့ဘူးေတြးလည္းမေတြးခ်င္ေတာ့ဘူး... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္သိတာကလည္းကၽြန္ေတာ္သိတာကလည္းကၽြန္ေတာ္သိတာကလည္းကၽြန္ေတာ္သိတာကလည္း    တစ္ခုတည္းတစ္ခုတည္းတစ္ခုတည္းတစ္ခုတည္း... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္လုကၽြန္ေတာ္လုကၽြန္ေတာ္လုကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ်င္တာကလည္းပ္ခ်င္တာကလည္းပ္ခ်င္တာကလည္းပ္ခ်င္တာကလည္း    တစ္ခုတည္းတစ္ခုတည္းတစ္ခုတည္းတစ္ခုတည္း... ... ... ... 

အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့    ေဝေဝ့ကုိခ်စ္ဖို႔ေဝေဝ့ကုိခ်စ္ဖို႔ေဝေဝ့ကုိခ်စ္ဖို႔ေဝေဝ့ကုိခ်စ္ဖို႔    အဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံးအဆုံးစြန္ဆုံး    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကုိျပဖို႔ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကုိျပဖို႔ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကုိျပဖို႔ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကုိျပဖို႔... ... ... ... အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    မိုးနတ္မင္းႀကီးကပဲမိုးနတ္မင္းႀကီးကပဲမိုးနတ္မင္းႀကီးကပဲမိုးနတ္မင္းႀကီးကပဲ    

ဖန္တီးလုိက္တာလားဖန္တီးလုိက္တာလားဖန္တီးလုိက္တာလားဖန္တီးလုိက္တာလား... ... ... ... ဘာလားေတာ့ဘာလားေတာ့ဘာလားေတာ့ဘာလားေတာ့    မသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးမသိဘူး... ... ... ... လုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝ    မေမွ်ာ္လင့္မေမွ်ာ္လင့္မေမွ်ာ္လင့္မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲတ့ဲတ့ဲတ့ဲ    အျဖစ္တစ္ခုအျဖစ္တစ္ခုအျဖစ္တစ္ခုအျဖစ္တစ္ခု    ဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲ... ... ... ... ဒိုင္းခနဲျဖစ္လာတယ္။ဒိုင္းခနဲျဖစ္လာတယ္။ဒိုင္းခနဲျဖစ္လာတယ္။ဒိုင္းခနဲျဖစ္လာတယ္။    

အေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္းအေရးေကာင္းတုန္း    ဒိန္းေဒိန္းေဒိန္းေဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဒါင္းဖ်က္ဒါင္းဖ်က္ဒါင္းဖ်က္    ဆိုသလိုပါပဲဆိုသလိုပါပဲဆိုသလိုပါပဲဆိုသလိုပါပဲ    ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့............။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၁၁၁၁၁၁၁၁၉၉၉၉၉၉၉၉))))))))        

အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏        အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္        

        

        

    ယခုအျဖစ္ကေလးကယခုအျဖစ္ကေလးကယခုအျဖစ္ကေလးကယခုအျဖစ္ကေလးက    ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္ဆိုပါလွ်င္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္ဆိုပါလွ်င္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္ဆိုပါလွ်င္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္ဆိုပါလွ်င္    ဤအခန္းေလး၊ဤအခန္းေလး၊ဤအခန္းေလး၊ဤအခန္းေလး၊    

ဤဤဤဤအခ်ိန္ကာလေလးကအခ်ိန္ကာလေလးကအခ်ိန္ကာလေလးကအခ်ိန္ကာလေလးက    ဇာတ္လမ္း၏ဇာတ္လမ္း၏ဇာတ္လမ္း၏ဇာတ္လမ္း၏    တကယ့္အထြတ္အထိပ္တကယ့္အထြတ္အထိပ္တကယ့္အထြတ္အထိပ္တကယ့္အထြတ္အထိပ္    ''''ClimaxClimaxClimaxClimax''''    ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။ပဲျဖစ္လိမ့္မည္။    ပြဲၾကည့္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာပြဲၾကည့္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာပြဲၾကည့္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာပြဲၾကည့္ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    ဤစိတ္လႈပ္ရွားဤစိတ္လႈပ္ရွားဤစိတ္လႈပ္ရွားဤစိတ္လႈပ္ရွား    ရင္ခုန္စရာေကာင္းလွေသာရင္ခုန္စရာေကာင္းလွေသာရင္ခုန္စရာေကာင္းလွေသာရင္ခုန္စရာေကာင္းလွေသာ    ဇာတ္လမ္းေလးထဲဇာတ္လမ္းေလးထဲဇာတ္လမ္းေလးထဲဇာတ္လမ္းေလးထဲ    သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္    သတိမမူမိပါပဲလွ်က္သတိမမူမိပါပဲလွ်က္သတိမမူမိပါပဲလွ်က္သတိမမူမိပါပဲလွ်က္    

မသိမသာမသိမသာမသိမသာမသိမသာ    ေမ်ာပါသြားခ့ဲ၏။ေမ်ာပါသြားခ့ဲ၏။ေမ်ာပါသြားခ့ဲ၏။ေမ်ာပါသြားခ့ဲ၏။    ကုိေမာင္လုံး၏အျဖစ္ကကုိေမာင္လုံး၏အျဖစ္ကကုိေမာင္လုံး၏အျဖစ္ကကုိေမာင္လုံး၏အျဖစ္က    ေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္ကေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္ကေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္ကေခ်ာက္ကမ္းပါးထက္က    ေနာက္ဆုံးစည္းကေလးသို႔ေနာက္ဆုံးစည္းကေလးသို႔ေနာက္ဆုံးစည္းကေလးသို႔ေနာက္ဆုံးစည္းကေလးသို႔    ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီ။ေရာက္ေနၿပီ။    

ထိုစည္းကေလးကုိထိုစည္းကေလးကုိထိုစည္းကေလးကုိထိုစည္းကေလးကုိ    ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္ျဖတ္ေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္    အသူတရာမကအသူတရာမကအသူတရာမကအသူတရာမက    နက္႐ႈိင္းလွစြာေသာနက္႐ႈိင္းလွစြာေသာနက္႐ႈိင္းလွစြာေသာနက္႐ႈိင္းလွစြာေသာ    ေခ်ာက္ႀကီးထဲေခ်ာက္ႀကီးထဲေခ်ာက္ႀကီးထဲေခ်ာက္ႀကီးထဲ    က်သြားေတာ့မည္။က်သြားေတာ့မည္။က်သြားေတာ့မည္။က်သြားေတာ့မည္။    

    ''''ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ... ... ... ... ခင္ဗ်ားအျဖစ္ကခင္ဗ်ားအျဖစ္ကခင္ဗ်ားအျဖစ္ကခင္ဗ်ားအျဖစ္က    ရင္လည္းခုန္ခ်င္စရာ၊ရင္လည္းခုန္ခ်င္စရာ၊ရင္လည္းခုန္ခ်င္စရာ၊ရင္လည္းခုန္ခ်င္စရာ၊    ရင္လည္းတုန္ခ်င္စရာရင္လည္းတုန္ခ်င္စရာရင္လည္းတုန္ခ်င္စရာရင္လည္းတုန္ခ်င္စရာ............    

ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ကလည္းခက္ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ကလည္းခက္ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ကလည္းခက္ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ကလည္းခက္............    ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ကလည္းေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ကလည္းေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ကလည္းေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ကလည္း............''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    မည္သည့္စမည္သည့္စမည္သည့္စမည္သည့္စကားတစ္ခြန္းကုိမွ်ကားတစ္ခြန္းကုိမွ်ကားတစ္ခြန္းကုိမွ်ကားတစ္ခြန္းကုိမွ်    မဆိုေတာ့ဘဲမဆိုေတာ့ဘဲမဆိုေတာ့ဘဲမဆိုေတာ့ဘဲ... ... ... ... ရင္ထဲကရင္ထဲကရင္ထဲကရင္ထဲက    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    တတတတ,,,,ရင္းရင္းရင္းရင္း    ကုိေမာင္လုံးကုိသာကုိေမာင္လုံးကုိသာကုိေမာင္လုံးကုိသာကုိေမာင္လုံးကုိသာ    

ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္    ေငးေမာၾကည့္ေနမိေလသည္ေငးေမာၾကည့္ေနမိေလသည္ေငးေမာၾကည့္ေနမိေလသည္ေငးေမာၾကည့္ေနမိေလသည္............။။။။    ဇာတ္လမ္း၏ဇာတ္လမ္း၏ဇာတ္လမ္း၏ဇာတ္လမ္း၏    တကယ့္အထြတ္အထိပ္ကုိတကယ့္အထြတ္အထိပ္ကုိတကယ့္အထြတ္အထိပ္ကုိတကယ့္အထြတ္အထိပ္ကုိ    ေရာက္ေတာ့မည္ေရာက္ေတာ့မည္ေရာက္ေတာ့မည္ေရာက္ေတာ့မည္    

မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    သူသည္အသက္ကုိပင္သူသည္အသက္ကုိပင္သူသည္အသက္ကုိပင္သူသည္အသက္ကုိပင္    ႐ွဴမိရဲ႕လား။႐ွဴမိရဲ႕လား။႐ွဴမိရဲ႕လား။႐ွဴမိရဲ႕လား။    အသက္႐ွဴဖို႔ေတာင္အသက္႐ွဴဖို႔ေတာင္အသက္႐ွဴဖို႔ေတာင္အသက္႐ွဴဖို႔ေတာင္    ေမ့သြားသည္ဟုဆိုလွ်င္ေမ့သြားသည္ဟုဆိုလွ်င္ေမ့သြားသည္ဟုဆိုလွ်င္ေမ့သြားသည္ဟုဆိုလွ်င္    လြန္လြန္းေနမည္လား။လြန္လြန္းေနမည္လား။လြန္လြန္းေနမည္လား။လြန္လြန္းေနမည္လား။        
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    ''''''''ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    ေဝေဝ့ကုိခ်စ္တာေဝေဝ့ကုိခ်စ္တာေဝေဝ့ကုိခ်စ္တာေဝေဝ့ကုိခ်စ္တာ    အဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိ    ခ်စ္ခ်င္တာကလြဲလုိ႔ခ်စ္ခ်င္တာကလြဲလုိ႔ခ်စ္ခ်င္တာကလြဲလုိ႔ခ်စ္ခ်င္တာကလြဲလုိ႔    တျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွတျခားဘာဆိုဘာမွ    

မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။မရိွေတာ့ဘူး။    ေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိ    ဆက္တိုးဖို႔ကုိပဲဆက္တိုးဖို႔ကုိပဲဆက္တိုးဖို႔ကုိပဲဆက္တိုးဖို႔ကုိပဲ    စိတ္ေရာကုိယ္ပါစိတ္ေရာကုိယ္ပါစိတ္ေရာကုိယ္ပါစိတ္ေရာကုိယ္ပါ    ႀကိဳးစားေနတ့ဲအခ်ိန္ႀကိဳးစားေနတ့ဲအခ်ိန္ႀကိဳးစားေနတ့ဲအခ်ိန္ႀကိဳးစားေနတ့ဲအခ်ိန္............    ေဝေဝကလည္းေဝေဝကလည္းေဝေဝကလည္းေဝေဝကလည္း    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲကၽြန္ေတာ့္ရင္ခြင္ထဲ    

ပူးကပ္ေနၿပီးပူးကပ္ေနၿပီးပူးကပ္ေနၿပီးပူးကပ္ေနၿပီး    မ်က္လုံးေလးေမွးစင္းေနၿပီ၊မ်က္လုံးေလးေမွးစင္းေနၿပီ၊မ်က္လုံးေလးေမွးစင္းေနၿပီ၊မ်က္လုံးေလးေမွးစင္းေနၿပီ၊    သူသူသူသူ႔ရင္ေတြ႔ရင္ေတြ႔ရင္ေတြ႔ရင္ေတြ    တဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတာလည္းတဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတာလည္းတဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတာလည္းတဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတာလည္း    ရင္ခ်င္းအပ္ထားတာဆိုေတာ့ရင္ခ်င္းအပ္ထားတာဆိုေတာ့ရင္ခ်င္းအပ္ထားတာဆိုေတာ့ရင္ခ်င္းအပ္ထားတာဆိုေတာ့    

ကၽြန္ေတာ္ခံစားလို႔ရေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္ခံစားလို႔ရေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္ခံစားလို႔ရေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္ခံစားလို႔ရေနတယ္။    မိုးေတြကလည္းမိုးေတြကလည္းမိုးေတြကလည္းမိုးေတြကလည္း    သည္းသည္း႐ြာသည္းသည္း႐ြာသည္းသည္း႐ြာသည္းသည္း႐ြာ... ... ... ... ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကလည္းဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကလည္းဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကလည္းဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကလည္း    အေမွာင္ေတြအေမွာင္ေတြအေမွာင္ေတြအေမွာင္ေတြ    ယွက္သန္းလာယွက္သန္းလာယွက္သန္းလာယွက္သန္းလာ... ... ... ... 

အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    ဝင္းခနဲဝင္းခနဲဝင္းခနဲဝင္းခနဲ    လက္ခနဲလက္ခနဲလက္ခနဲလက္ခနဲ    လွ်ပ္စီးေတြလွ်ပ္စီးေတြလွ်ပ္စီးေတြလွ်ပ္စီးေတြ    တဖ်ပ္ဖ်ပ္တဖ်ပ္ဖ်ပ္တဖ်ပ္ဖ်ပ္တဖ်ပ္ဖ်ပ္    လင္းလက္သြားတယ္။လင္းလက္သြားတယ္။လင္းလက္သြားတယ္။လင္းလက္သြားတယ္။    တစ္ခဏေလးအတြင္းမွာပဲတစ္ခဏေလးအတြင္းမွာပဲတစ္ခဏေလးအတြင္းမွာပဲတစ္ခဏေလးအတြင္းမွာပဲ    တဂ်ိန္းဂ်ိန္းတဂ်ိန္းဂ်ိန္းတဂ်ိန္းဂ်ိန္းတဂ်ိန္းဂ်ိန္းနဲ႔နဲ႔နဲ႔နဲ႔    

မိုးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုကုိမိုးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုကုိမိုးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုကုိမိုးၿခိမ္းသံႀကီးတစ္ခုကုိ    ၾကားလိုက္ရတယ္။ၾကားလိုက္ရတယ္။ၾကားလိုက္ရတယ္။ၾကားလိုက္ရတယ္။    အဲဒီအခ်ိန္တစ္ခဏမွာပဲအဲဒီအခ်ိန္တစ္ခဏမွာပဲအဲဒီအခ်ိန္တစ္ခဏမွာပဲအဲဒီအခ်ိန္တစ္ခဏမွာပဲ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားေလးရပ္ထားတ့ဲကၽြန္ေတာ္တို႔ကားေလးရပ္ထားတ့ဲကၽြန္ေတာ္တို႔ကားေလးရပ္ထားတ့ဲကၽြန္ေတာ္တို႔ကားေလးရပ္ထားတ့ဲ    သစ္ပင္ႀကီးထက္ကသစ္ပင္ႀကီးထက္ကသစ္ပင္ႀကီးထက္ကသစ္ပင္ႀကီးထက္က    

သစ္ကုိင္းတစ္ကုိင္းကသစ္ကုိင္းတစ္ကုိင္းကသစ္ကုိင္းတစ္ကုိင္းကသစ္ကုိင္းတစ္ကုိင္းက    ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားရဲ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားရဲ႕    ေရွ႕နားကုိေရွ႕နားကုိေရွ႕နားကုိေရွ႕နားကုိ    ဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲ    က်ဳိးက်လာတယ္ဆရာ။က်ဳိးက်လာတယ္ဆရာ။က်ဳိးက်လာတယ္ဆရာ။က်ဳိးက်လာတယ္ဆရာ။    အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ    ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲက    

ဒိန္းခနဲျဖစ္သြားၿပီးဒိန္းခနဲျဖစ္သြားၿပီးဒိန္းခနဲျဖစ္သြားၿပီးဒိန္းခနဲျဖစ္သြားၿပီး    ကားရဲ႕ေရွ႕မွကားရဲ႕ေရွ႕မွကားရဲ႕ေရွ႕မွကားရဲ႕ေရွ႕မွန္ေလးကတစ္ဆင့္န္ေလးကတစ္ဆင့္န္ေလးကတစ္ဆင့္န္ေလးကတစ္ဆင့္    လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့    ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ဝန္းထဲမွာကၽြန္ေတာ့္မ်က္ဝန္းထဲမွာကၽြန္ေတာ့္မ်က္ဝန္းထဲမွာကၽြန္ေတာ့္မ်က္ဝန္းထဲမွာ    ေဆြေဆြရယ္ေလေဆြေဆြရယ္ေလေဆြေဆြရယ္ေလေဆြေဆြရယ္ေလ... ... ... ... 

သားေလးဖိုးတာသားေလးဖိုးတာသားေလးဖိုးတာသားေလးဖိုးတာ    ငယ္ငယ္ေလးကုိငယ္ငယ္ေလးကုိငယ္ငယ္ေလးကုိငယ္ငယ္ေလးကုိ    ခါးေနာက္ကခါးေနာက္ကခါးေနာက္ကခါးေနာက္က    အဝတ္အိတ္ေလးထဲအဝတ္အိတ္ေလးထဲအဝတ္အိတ္ေလးထဲအဝတ္အိတ္ေလးထဲ    ခ်ီထားၿပီးခ်ီထားၿပီးခ်ီထားၿပီးခ်ီထားၿပီး    ေဈးေရာင္းေနတ့ဲပုံေလးကုိေဈးေရာင္းေနတ့ဲပုံေလးကုိေဈးေရာင္းေနတ့ဲပုံေလးကုိေဈးေရာင္းေနတ့ဲပုံေလးကုိ    ရိပ္ခနဲရိပ္ခနဲရိပ္ခနဲရိပ္ခနဲ    

လွမ္းျမင္လိုက္ရတယ္။လွမ္းျမင္လိုက္ရတယ္။လွမ္းျမင္လိုက္ရတယ္။လွမ္းျမင္လိုက္ရတယ္။    ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔    ခေလးရကာစခေလးရကာစခေလးရကာစခေလးရကာစ    ပုိက္ဆံခ်မ္းသာခ်င္တာနဲ႔ပုိက္ဆံခ်မ္းသာခ်င္တာနဲ႔ပုိက္ဆံခ်မ္းသာခ်င္တာနဲ႔ပုိက္ဆံခ်မ္းသာခ်င္တာနဲ႔    သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ    ေက်ာေက်ာေက်ာေက်ာက္တူးဖို႔က္တူးဖို႔က္တူးဖို႔က္တူးဖို႔    စြန္႔စားၿပီးစြန္႔စားၿပီးစြန္႔စားၿပီးစြန္႔စားၿပီး    

ဖားကန္႔ဘက္လိုက္သြားခ့ဲခ်ိန္မွာဖားကန္႔ဘက္လိုက္သြားခ့ဲခ်ိန္မွာဖားကန္႔ဘက္လိုက္သြားခ့ဲခ်ိန္မွာဖားကန္႔ဘက္လိုက္သြားခ့ဲခ်ိန္မွာ    ငွက္ဖ်ားမိၿပီးငွက္ဖ်ားမိၿပီးငွက္ဖ်ားမိၿပီးငွက္ဖ်ားမိၿပီး    ေနမေကာင္းျဖစ္ခ့ဲတယ္။ေနမေကာင္းျဖစ္ခ့ဲတယ္။ေနမေကာင္းျဖစ္ခ့ဲတယ္။ေနမေကာင္းျဖစ္ခ့ဲတယ္။    ကံေကာင္းလုိ႔ကံေကာင္းလုိ႔ကံေကာင္းလုိ႔ကံေကာင္းလုိ႔    မေသတယ္ဆရာ။မေသတယ္ဆရာ။မေသတယ္ဆရာ။မေသတယ္ဆရာ။    

ဘာအလုပ္မွမလုပ္ႏိုင္ဘဲဘာအလုပ္မွမလုပ္ႏိုင္ဘဲဘာအလုပ္မွမလုပ္ႏိုင္ဘဲဘာအလုပ္မွမလုပ္ႏိုင္ဘဲ    အိပ္ရာထဲမွာလဲအိပ္ရာထဲမွာလဲအိပ္ရာထဲမွာလဲအိပ္ရာထဲမွာလဲ... ... ... ... အားျပတ္သြားခ့ဲတာအားျပတ္သြားခ့ဲတာအားျပတ္သြားခ့ဲတာအားျပတ္သြားခ့ဲတာ    လူမမာႀကီးလုံးလုံးျဖစ္သြားခ့ဲတာလူမမာႀကီးလုံးလုံးျဖစ္သြားခ့ဲတာလူမမာႀကီးလုံးလုံးျဖစ္သြားခ့ဲတာလူမမာႀကီးလုံးလုံးျဖစ္သြားခ့ဲတာ    အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    

ေဆြေဆြတစ္ေယာက္ေဆြေဆြတစ္ေယာက္ေဆြေဆြတစ္ေယာက္ေဆြေဆြတစ္ေယာက္    သားေလးကုိသားေလးကုိသားေလးကုိသားေလးကုိ    ေကာ်မွာေကာ်မွာေကာ်မွာေကာ်မွာ    အဝတ္နဲအဝတ္နဲအဝတ္နဲအဝတ္နဲ႔လြယ္ပုိးၿပီး႔လြယ္ပုိးၿပီး႔လြယ္ပုိးၿပီး႔လြယ္ပုိးၿပီး    ေဈးေရာင္းလို႔ေဈးေရာင္းလို႔ေဈးေရာင္းလို႔ေဈးေရာင္းလို႔    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ    ရွာေဖြးေကၽြးေမြးရွာေဖြးေကၽြးေမြးရွာေဖြးေကၽြးေမြးရွာေဖြးေကၽြးေမြး    
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အမိန္႔ေပးလုိက္တာလားအမိန္႔ေပးလုိက္တာလားအမိန္႔ေပးလုိက္တာလားအမိန္႔ေပးလုိက္တာလား... ... ... ... ကုိယ္တိုင္ပဲကုိယ္တိုင္ပဲကုိယ္တိုင္ပဲကုိယ္တိုင္ပဲ    တမင္ရည္တမင္ရည္တမင္ရည္တမင္ရည္႐ြယ္ၿပီး႐ြယ္ၿပီး႐ြယ္ၿပီး႐ြယ္ၿပီး    လုပ္မိသြားတာလားလုပ္မိသြားတာလားလုပ္မိသြားတာလားလုပ္မိသြားတာလား    ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာလည္းကၽြန္ေတာ့္ဘာသာလည္းကၽြန္ေတာ့္ဘာသာလည္းကၽြန္ေတာ့္ဘာသာလည္း    အခုခ်ိန္ထိအခုခ်ိန္ထိအခုခ်ိန္ထိအခုခ်ိန္ထိ    

ေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာေသေသခ်ာခ်ာ    ေရေရရာရာေရေရရာရာေရေရရာရာေရေရရာရာ    ခြဲျခားလုိ႔မရေသးတ့ဲခြဲျခားလုိ႔မရေသးတ့ဲခြဲျခားလုိ႔မရေသးတ့ဲခြဲျခားလုိ႔မရေသးတ့ဲ    ထူးထူးဆန္းဆန္းထူးထူးဆန္းဆန္းထူးထူးဆန္းဆန္းထူးထူးဆန္းဆန္း    ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ရပ္တစ္ခု    ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္ဆရာေရ။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္ဆရာေရ။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္ဆရာေရ။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္ဆရာေရ။    အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့အဲဒီျဖစ္ရပ္ကေတာ့    

အားခနဲအားခနဲအားခနဲအားခနဲ    နာက်င္စြာနဲ႔နာက်င္စြာနဲ႔နာက်င္စြာနဲ႔နာက်င္စြာနဲ႔    စူးစူးဝါးဝါးေအာ္သံနဲ႔အတူစူးစူးဝါးဝါးေအာ္သံနဲ႔အတူစူးစူးဝါးဝါးေအာ္သံနဲ႔အတူစူးစူးဝါးဝါးေအာ္သံနဲ႔အတူ    ကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲကကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္ထဲက    ေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြ    စီးက်လာေတာ့တ့ဲစီးက်လာေတာ့တ့ဲစီးက်လာေတာ့တ့ဲစီးက်လာေတာ့တ့ဲ    အျဖစ္ပါပဲ။အျဖစ္ပါပဲ။အျဖစ္ပါပဲ။အျဖစ္ပါပဲ။    

ဘယ္ကဘယ္လိုျဖစ္ၿပီးဘယ္ကဘယ္လိုျဖစ္ၿပီးဘယ္ကဘယ္လိုျဖစ္ၿပီးဘယ္ကဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လွ်ာကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လွ်ာကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လွ်ာကုိကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လွ်ာကုိ    ကၽြန္ေတာ္ျပန္ကုိက္မိသြားသလဲဆိုတာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ျပန္ကုိက္မိသြားသလဲဆိုတာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ျပန္ကုိက္မိသြားသလဲဆိုတာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ျပန္ကုိက္မိသြားသလဲဆိုတာေတာ့    မသိေတာ့ဘူးဆရာမသိေတာ့ဘူးဆရာမသိေတာ့ဘူးဆရာမသိေတာ့ဘူးဆရာ... ... ... ... 

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မုန္ယုိသလုိပဲကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မုန္ယုိသလုိပဲကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မုန္ယုိသလုိပဲကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မုန္ယုိသလုိပဲ    ကမူး႐ွဴးထိုးနဲ႔ကမူး႐ွဴးထိုးနဲ႔ကမူး႐ွဴးထိုးနဲ႔ကမူး႐ွဴးထိုးနဲ႔    ေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိေရွ႕ကုိ    တိုးခ်င္လြန္းေနတ့ဲတိုးခ်င္လြန္းေနတ့ဲတိုးခ်င္လြန္းေနတ့ဲတိုးခ်င္လြန္းေနတ့ဲ    စိတ္ေတြလည္းစိတ္ေတြလည္းစိတ္ေတြလည္းစိတ္ေတြလည္း    ဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လို    

ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္    ေပ်ာက္သြားလဲမသိဘူးေပ်ာက္သြားလဲမသိဘူးေပ်ာက္သြားလဲမသိဘူးေပ်ာက္သြားလဲမသိဘူး............    ေဝေဝလည္းေဝေဝလည္းေဝေဝလည္းေဝေဝလည္း    အလန္႔တၾကားနဲ႔အလန္႔တၾကားနဲ႔အလန္႔တၾကားနဲ႔အလန္႔တၾကားနဲ႔    အိပ္ရာထဲကအိပ္ရာထဲကအိပ္ရာထဲကအိပ္ရာထဲက    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ႏိုးထလာတ့ဲႏိုးထလာတ့ဲႏိုးထလာတ့ဲႏိုးထလာတ့ဲ    

လူတစ္ေယာက္လိုပဲလူတစ္ေယာက္လိုပဲလူတစ္ေယာက္လိုပဲလူတစ္ေယာက္လိုပဲ............    ေမာင္ေမာင္ေမာင္ေမာင္............    ေမာင္ေမာင္ေမာင္ေမာင္... ... ... ... ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ............    ေမာင့္ပါးစပ္ထဲမွာေမာင့္ပါးစပ္ထဲမွာေမာင့္ပါးစပ္ထဲမွာေမာင့္ပါးစပ္ထဲမွာ    ေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြ............    ေသြးေတြနဲ႔ေသြးေတြနဲ႔ေသြးေတြနဲ႔ေသြးေတြနဲ႔    ပ်ာပ်ာသလဲပ်ာပ်ာသလဲပ်ာပ်ာသလဲပ်ာပ်ာသလဲ    

ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲေပါ့။ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲေပါ့။ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲေပါ့။ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲေပါ့။    ပါးစပ္ထဲကပါးစပ္ထဲကပါးစပ္ထဲကပါးစပ္ထဲက    ေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြေသြးေတြ    ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္    ထြက္လာခ့ဲတယ္ဆိုေတာ့ထြက္လာခ့ဲတယ္ဆိုေတာ့ထြက္လာခ့ဲတယ္ဆိုေတာ့ထြက္လာခ့ဲတယ္ဆိုေတာ့    

ဆဆဆဆရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့ရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့ရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့ရာပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါေတာ့    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဘယ္လိုလုပ္ၿပီး    ဟိိုစိတ္၊ဟိိုစိတ္၊ဟိိုစိတ္၊ဟိိုစိတ္၊    ဒီစိတ္ေတြဒီစိတ္ေတြဒီစိတ္ေတြဒီစိတ္ေတြ    ရိွႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။ရိွႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။ရိွႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။ရိွႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။    အဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲအဲဒီမွာပဲ    
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ပါးစပ္ထကုိပါးစပ္ထကုိပါးစပ္ထကုိပါးစပ္ထကုိ    လက္ကုိင္ပဝါနဲ႔ဆို႔လက္ကုိင္ပဝါနဲ႔ဆို႔လက္ကုိင္ပဝါနဲ႔ဆို႔လက္ကုိင္ပဝါနဲ႔ဆို႔... ... ... ... သြားနဲ႔ေသခ်ာကုိက္ဖိထားလုိက္ေတာ့မွသြားနဲ႔ေသခ်ာကုိက္ဖိထားလုိက္ေတာ့မွသြားနဲ႔ေသခ်ာကုိက္ဖိထားလုိက္ေတာ့မွသြားနဲ႔ေသခ်ာကုိက္ဖိထားလုိက္ေတာ့မွ    ေသြးကေသြးကေသြးကေသြးက    နည္းနည္းတိတ္သြားေတာ့တယ္။နည္းနည္းတိတ္သြားေတာ့တယ္။နည္းနည္းတိတ္သြားေတာ့တယ္။နည္းနည္းတိတ္သြားေတာ့တယ္။    

ေဝေဝ့မွာလည္းေဝေဝ့မွာလည္းေဝေဝ့မွာလည္းေဝေဝ့မွာလည္း    ေျခမကုိင္မိေျခမကုိင္မိေျခမကုိင္မိေျခမကုိင္မိ    လက္မကုိင္မိလက္မကုိင္မိလက္မကုိင္မိလက္မကုိင္မိ    ျဖစ္ေနေတာ့ျဖစ္ေနေတာ့ျဖစ္ေနေတာ့ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့တာေပါ့တာေပါ့တာေပါ့............။။။။    

    အဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာအဲဒီအခ်ိန္မွာ    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ    ဗေလာင္ဆူေနတာပဲဗေလာင္ဆူေနတာပဲဗေလာင္ဆူေနတာပဲဗေလာင္ဆူေနတာပဲ    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... တစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္က    ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္    

ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔    အခုေလာက္အခုေလာက္အခုေလာက္အခုေလာက္    ကုိယ့္ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ကုိယ့္ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ကုိယ့္ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ကုိယ့္ခ်စ္ဦးသူနဲ႔    ဘယ္သူမွမျမင္ႏိုင္ဘယ္သူမွမျမင္ႏိုင္ဘယ္သူမွမျမင္ႏိုင္ဘယ္သူမွမျမင္ႏိုင္    မသိႏုိင္တ့ဲမသိႏုိင္တ့ဲမသိႏုိင္တ့ဲမသိႏုိင္တ့ဲ    ေနရာေလးတစ္ခုမွာေနရာေလးတစ္ခုမွာေနရာေလးတစ္ခုမွာေနရာေလးတစ္ခုမွာ    အဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိအဆုံးစြန္ထိ    ခ်စ္ခြင့္ခ်စ္ခြင့္ခ်စ္ခြင့္ခ်စ္ခြင့္... ... ... ... 

အခြင့္အေရးေလးကုိအခြင့္အေရးေလးကုိအခြင့္အေရးေလးကုိအခြင့္အေရးေလးကုိ    ရပါလွ်က္နဲ႔ရပါလွ်က္နဲ႔ရပါလွ်က္နဲ႔ရပါလွ်က္နဲ႔... ... ... ... တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႀကီးတစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႀကီးတစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႀကီးတစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႀကီးမွာမွာမွာမွာ    ကုိး႐ို႕ကားရားနဲ႔ကုိး႐ို႕ကားရားနဲ႔ကုိး႐ို႕ကားရားနဲ႔ကုိး႐ို႕ကားရားနဲ႔    ဟိုမေရာက္ဟိုမေရာက္ဟိုမေရာက္ဟိုမေရာက္    ဒီမေရာက္ဒီမေရာက္ဒီမေရာက္ဒီမေရာက္    

ဇာတ္သိမ္းလိုက္ရတ့ဲအျဖစ္ကုိဇာတ္သိမ္းလိုက္ရတ့ဲအျဖစ္ကုိဇာတ္သိမ္းလိုက္ရတ့ဲအျဖစ္ကုိဇာတ္သိမ္းလိုက္ရတ့ဲအျဖစ္ကုိ    မေက်မနပ္ႀကီးမေက်မနပ္ႀကီးမေက်မနပ္ႀကီးမေက်မနပ္ႀကီး    ျဖစ္ေနသလိုလိုျဖစ္ေနသလိုလိုျဖစ္ေနသလိုလိုျဖစ္ေနသလိုလို... ... ... ... ငါးေၾကာ္ေတြ႔႐ုံမကငါးေၾကာ္ေတြ႔႐ုံမကငါးေၾကာ္ေတြ႔႐ုံမကငါးေၾကာ္ေတြ႔႐ုံမက    ပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲ    ေရာက္ေနပါလွ်က္သားနဲ႔ေရာက္ေနပါလွ်က္သားနဲ႔ေရာက္ေနပါလွ်က္သားနဲ႔ေရာက္ေနပါလွ်က္သားနဲ႔    

မဝါးမစားလုိက္ရတ့ဲမဝါးမစားလုိက္ရတ့ဲမဝါးမစားလုိက္ရတ့ဲမဝါးမစားလုိက္ရတ့ဲ    ေၾကာင္မိုက္လို႔လည္းေၾကာင္မိုက္လို႔လည္းေၾကာင္မိုက္လို႔လည္းေၾကာင္မိုက္လို႔လည္း    ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    ေနာင္တရမိသလိုလိုေနာင္တရမိသလိုလိုေနာင္တရမိသလိုလိုေနာင္တရမိသလိုလို... ... ... ... တစ္ဖက္ကၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္းတစ္ဖက္ကၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္းတစ္ဖက္ကၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္းတစ္ဖက္ကၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း    

ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္ၾကည့္စမ္းစမ္းစမ္းစမ္း... ... ... ... ကံသီေပလို႔ကံသီေပလို႔ကံသီေပလို႔ကံသီေပလို႔... ... ... ... ငါ့ရဲ႕စိတ္မိုက္စိတ္႐ိုင္းေတြကုိငါ့ရဲ႕စိတ္မိုက္စိတ္႐ိုင္းေတြကုိငါ့ရဲ႕စိတ္မိုက္စိတ္႐ိုင္းေတြကုိငါ့ရဲ႕စိတ္မိုက္စိတ္႐ိုင္းေတြကုိ    ဇက္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးဇက္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးဇက္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးဇက္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး    အသူတရာနက္တ့ဲအသူတရာနက္တ့ဲအသူတရာနက္တ့ဲအသူတရာနက္တ့ဲ    ေခာ်က္ႀကီးထဲေခာ်က္ႀကီးထဲေခာ်က္ႀကီးထဲေခာ်က္ႀကီးထဲ    

က်သြားေတာ့မယ့္ဆဲဆဲမွာက်သြားေတာ့မယ့္ဆဲဆဲမွာက်သြားေတာ့မယ့္ဆဲဆဲမွာက်သြားေတာ့မယ့္ဆဲဆဲမွာ    ခုလုိခုလုိခုလုိခုလုိ    သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြကသမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြကသမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြကသမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြက    သတိေပးတားျမစ္ေပတယ္ဆိုၿပီးသတိေပးတားျမစ္ေပတယ္ဆိုၿပီးသတိေပးတားျမစ္ေပတယ္ဆိုၿပီးသတိေပးတားျမစ္ေပတယ္ဆိုၿပီး    စိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာ    

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အတြက္ေရာ၊ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အတြက္ေရာ၊ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အတြက္ေရာ၊ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အတြက္ေရာ၊    ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔    သားေလးအတြက္ေရာ၊သားေလးအတြက္ေရာ၊သားေလးအတြက္ေရာ၊သားေလးအတြက္ေရာ၊    ေဝေဝအတြက္ပါေဝေဝအတြက္ပါေဝေဝအတြက္ပါေဝေဝအတြက္ပါ    အားလုံးအားလုံးအတြက္အားလုံးအားလုံးအတြက္အားလုံးအားလုံးအတြက္အားလုံးအားလုံးအတြက္    

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ    ၾကည္ႏူးေနမိတယ္ဆရာၾကည္ႏူးေနမိတယ္ဆရာၾကည္ႏူးေနမိတယ္ဆရာၾကည္ႏူးေနမိတယ္ဆရာ''''''''    

    အ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    သူ႔ဘာသာသူပင္သူ႔ဘာသာသူပင္သူ႔ဘာသာသူပင္သူ႔ဘာသာသူပင္    သတိမထားမိပါပဲလွ်က္သတိမထားမိပါပဲလွ်က္သတိမထားမိပါပဲလွ်က္သတိမထားမိပါပဲလွ်က္    ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    လက္အစုံကုိလက္အစုံကုိလက္အစုံကုိလက္အစုံကုိ    

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေလးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေလးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေလးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေလး    ဆုပ္ကုိင္လႈပ္ယမ္းရင္းဆုပ္ကုိင္လႈပ္ယမ္းရင္းဆုပ္ကုိင္လႈပ္ယမ္းရင္းဆုပ္ကုိင္လႈပ္ယမ္းရင္း............    

    ''''''''တကယ့္အာဂေယာက္်ားပဲတကယ့္အာဂေယာက္်ားပဲတကယ့္အာဂေယာက္်ားပဲတကယ့္အာဂေယာက္်ားပဲ    ကုိေမာင္လုံးရာ။ကုိေမာင္လုံးရာ။ကုိေမာင္လုံးရာ။ကုိေမာင္လုံးရာ။    ခင္ဗ်ားကုိခင္ဗ်ားကုိခင္ဗ်ားကုိခင္ဗ်ားကုိ    ဒီျဖစ္ဒီျဖစ္ဒီျဖစ္ဒီျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ရပ္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ရပ္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ရပ္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    

႐ိုေသေလးစားမိပါတယ္။႐ိုေသေလးစားမိပါတယ္။႐ိုေသေလးစားမိပါတယ္။႐ိုေသေလးစားမိပါတယ္။    ကုိေမာင္လုံးဟာကုိေမာင္လုံးဟာကုိေမာင္လုံးဟာကုိေမာင္လုံးဟာ    ေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာ    အခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံး    စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲကုိစစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲကုိစစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲကုိစစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲကုိ    ေအာင္ျမင္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ေအာင္ျမင္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ေအာင္ျမင္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ေအာင္ျမင္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။    

ခင္ဗ်ားအစားခင္ဗ်ားအစားခင္ဗ်ားအစားခင္ဗ်ားအစား    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    တကယ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ။တကယ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ။တကယ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ။တကယ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ။    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    စကားေလးတစ္ခြန္းစကားေလးတစ္ခြန္းစကားေလးတစ္ခြန္းစကားေလးတစ္ခြန္း    ၾကားဖူးတယ္။ၾကားဖူးတယ္။ၾကားဖူးတယ္။ၾကားဖူးတယ္။    ျပင္ပကျပင္ပကျပင္ပကျပင္ပက    ရန္သူေတြနဲ႔ရန္သူေတြနဲ႔ရန္သူေတြနဲ႔ရန္သူေတြနဲ႔    

တိုက္ခိုက္ၿပီးတိုက္ခိုက္ၿပီးတိုက္ခိုက္ၿပီးတိုက္ခိုက္ၿပီး    စစ္ပြဲေပါင္းတစ္ရာစစ္ပြဲေပါင္းတစ္ရာစစ္ပြဲေပါင္းတစ္ရာစစ္ပြဲေပါင္းတစ္ရာ    ေအာင္ႏိုင္တာထက္ေအာင္ႏိုင္တာထက္ေအာင္ႏိုင္တာထက္ေအာင္ႏိုင္တာထက္    မိမိရဲ႕စိတ္ကုိမိမိမိမိရဲ႕စိတ္ကုိမိမိမိမိရဲ႕စိတ္ကုိမိမိမိမိရဲ႕စိတ္ကုိမိမိ    ႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္ျခင္းဟာႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္ျခင္းဟာႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္ျခင္းဟာႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္ျခင္းဟာ    အဆေပါင္းမ်ားစြာအဆေပါင္းမ်ားစြာအဆေပါင္းမ်ားစြာအဆေပါင္းမ်ားစြာ    

ျမတ္တယ္တ့ဲျမတ္တယ္တ့ဲျမတ္တယ္တ့ဲျမတ္တယ္တ့ဲ''''''''    

    သူ႔အူလိုက္သည္းလိုက္သူ႔အူလိုက္သည္းလိုက္သူ႔အူလိုက္သည္းလိုက္သူ႔အူလိုက္သည္းလိုက္    ခ်ီးက်ဴးစကားေၾကာင့္ခ်ီးက်ဴးစကားေၾကာင့္ခ်ီးက်ဴးစကားေၾကာင့္ခ်ီးက်ဴးစကားေၾကာင့္    ကုိေမာင္လုံးခမ်ာကုိေမာင္လုံးခမ်ာကုိေမာင္လုံးခမ်ာကုိေမာင္လုံးခမ်ာ    မေနတတ္မထိုင္တတ္ႏွင့္မေနတတ္မထိုင္တတ္ႏွင့္မေနတတ္မထိုင္တတ္ႏွင့္မေနတတ္မထိုင္တတ္ႏွင့္    အိုးတိုးအမ္းတမ္းအိုးတိုးအမ္းတမ္းအိုးတိုးအမ္းတမ္းအိုးတိုးအမ္းတမ္း    

ျဖစ္ေနပုံရေလ၏။ျဖစ္ေနပုံရေလ၏။ျဖစ္ေနပုံရေလ၏။ျဖစ္ေနပုံရေလ၏။    သို႔ေသာ္လည္းသို႔ေသာ္လည္းသို႔ေသာ္လည္းသို႔ေသာ္လည္း    သူ႔အသြင္မွာသူ႔အသြင္မွာသူ႔အသြင္မွာသူ႔အသြင္မွာ    သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚက္အေပၚက္အေပၚက္အေပၚ    ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္    သူ႔မ်က္ဝန္းေတြကသူ႔မ်က္ဝန္းေတြကသူ႔မ်က္ဝန္းေတြကသူ႔မ်က္ဝန္းေတြက    

ေတာက္ပေတာက္ပေတာက္ပေတာက္ပ    လင္းလက္ေနေလ၏။လင္းလက္ေနေလ၏။လင္းလက္ေနေလ၏။လင္းလက္ေနေလ၏။    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲဟုတ္က့ဲ    ဆရာ့ဆီကဆရာ့ဆီကဆရာ့ဆီကဆရာ့ဆီက    ဒီစကားၾကားရတာဒီစကားၾကားရတာဒီစကားၾကားရတာဒီစကားၾကားရတာ    ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဆရာရယ္။ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဆရာရယ္။ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဆရာရယ္။ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဆရာရယ္။    ကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္းကၽြန္ေတာ္ကလည္း        ဒီအျဖစ္ေလးကုိဒီအျဖစ္ေလးကုိဒီအျဖစ္ေလးကုိဒီအျဖစ္ေလးကုိ    

ျပန္ေျပာင္းေတြးမိတိုင္းျပန္ေျပာင္းေတြးမိတိုင္းျပန္ေျပာင္းေတြးမိတိုင္းျပန္ေျပာင္းေတြးမိတိုင္း    ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ    ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္လြန္းလို႔ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္လြန္းလို႔ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္လြန္းလို႔ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္လြန္းလို႔    ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ေလမ်ဳိးနဲဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ေလမ်ဳိးနဲဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ေလမ်ဳိးနဲဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ေလမ်ဳိးနဲ႔႔ ႔႔    ''''ကၽြႏ္ုပ္၏ကၽြႏ္ုပ္၏ကၽြႏ္ုပ္၏ကၽြႏ္ုပ္၏    ေက်ာကုိေက်ာကုိေက်ာကုိေက်ာကုိ    

ကၽြႏ္ုပ္ဘာသာကၽြႏ္ုပ္ဘာသာကၽြႏ္ုပ္ဘာသာကၽြႏ္ုပ္ဘာသာ    ျပန္၍သပ္လိုက္ခ်င္စိတ္ေတြျပန္၍သပ္လိုက္ခ်င္စိတ္ေတြျပန္၍သပ္လိုက္ခ်င္စိတ္ေတြျပန္၍သပ္လိုက္ခ်င္စိတ္ေတြ    တဖြားဖြားတဖြားဖြားတဖြားဖြားတဖြားဖြား    ျဖစ္ေပၚလာသတည္းျဖစ္ေပၚလာသတည္းျဖစ္ေပၚလာသတည္းျဖစ္ေပၚလာသတည္း''''    လို႔ေတာင္လို႔ေတာင္လို႔ေတာင္လို႔ေတာင္    တစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္း    

ေရ႐ြတ္မိပါေသးတယ္။ေရ႐ြတ္မိပါေသးတယ္။ေရ႐ြတ္မိပါေသးတယ္။ေရ႐ြတ္မိပါေသးတယ္။    

    ကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလ    အခုဆိုအခုဆိုအခုဆိုအခုဆို    ခ်စ္ဦးသူခ်စ္ဦးသူခ်စ္ဦးသူခ်စ္ဦးသူ    ေဝေဝ့ကုိလည္းေဝေဝ့ကုိလည္းေဝေဝ့ကုိလည္းေဝေဝ့ကုိလည္း    သူ႔အက်ဳိးကုိသူ႔အက်ဳိးကုိသူ႔အက်ဳိးကုိသူ႔အက်ဳိးကုိ    တကယ္လိုလားတ့ဲတကယ္လိုလားတ့ဲတကယ္လိုလားတ့ဲတကယ္လိုလားတ့ဲ    ေမတၱာစစ္နဲ႔ေမတၱာစစ္နဲ႔ေမတၱာစစ္နဲ႔ေမတၱာစစ္နဲ႔    မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း    

တစ္ေယာက္လိုပဲတစ္ေယာက္လိုပဲတစ္ေယာက္လိုပဲတစ္ေယာက္လိုပဲ    ၅၂၈၅၂၈၅၂၈၅၂၈    ေမတၱာနဲ႔ေမတၱာနဲ႔ေမတၱာနဲ႔ေမတၱာနဲ႔    ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္သြားေတာ့မယ္လို႔သြားေတာ့မယ္လို႔သြားေတာ့မယ္လို႔သြားေတာ့မယ္လို႔    ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီ။ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီ။ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီ။ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီ။    အိမ္ရွင္မျဖစ္တ့ဲအိမ္ရွင္မျဖစ္တ့ဲအိမ္ရွင္မျဖစ္တ့ဲအိမ္ရွင္မျဖစ္တ့ဲ    ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔ေဆြေဆြနဲ႔    

သားေလးဖိုးတာတို႔အတြက္လည္းသားေလးဖိုးတာတို႔အတြက္လည္းသားေလးဖိုးတာတို႔အတြက္လည္းသားေလးဖိုးတာတို႔အတြက္လည္း    အိမ္ေထာင္ရွင္အိမ္ေထာင္ရွင္အိမ္ေထာင္ရွင္အိမ္ေထာင္ရွင္    ေယာက္်ားေကာင္း၊ေယာက္်ားေကာင္း၊ေယာက္်ားေကာင္း၊ေယာက္်ားေကာင္း၊    အေဖေကာင္းအျဖစ္အေဖေကာင္းအျဖစ္အေဖေကာင္းအျဖစ္အေဖေကာင္းအျဖစ္    ရပ္တည္သြားပါေတာ့မယ္ဆရာ။ရပ္တည္သြားပါေတာ့မယ္ဆရာ။ရပ္တည္သြားပါေတာ့မယ္ဆရာ။ရပ္တည္သြားပါေတာ့မယ္ဆရာ။    

ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္ဒါေပမယ့္ဆရာရယ္    ကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလကၽြန္ေတာ္ေလ    အမွန္အတိုင္းေျပာရဝန္ခံရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရဝန္ခံရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရဝန္ခံရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရဝန္ခံရရင္    ေဝေဝ့ကုိခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြကေဝေဝ့ကုိခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြကေဝေဝ့ကုိခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြကေဝေဝ့ကုိခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြက    လုံးဝေပ်ာက္မသြားဘူးလုံးဝေပ်ာက္မသြားဘူးလုံးဝေပ်ာက္မသြားဘူးလုံးဝေပ်ာက္မသြားဘူးဗ်ာ။ဗ်ာ။ဗ်ာ။ဗ်ာ။    

အိမ္မွာလည္းအိမ္မွာလည္းအိမ္မွာလည္းအိမ္မွာလည္း    ဇနီးသည္နဲ႔ဇနီးသည္နဲ႔ဇနီးသည္နဲ႔ဇနီးသည္နဲ႔    ခ်စ္ဖို႔ကိစၥကခ်စ္ဖို႔ကိစၥကခ်စ္ဖို႔ကိစၥကခ်စ္ဖို႔ကိစၥက    လုံးဝစာမလိပ္ဘူး။လုံးဝစာမလိပ္ဘူး။လုံးဝစာမလိပ္ဘူး။လုံးဝစာမလိပ္ဘူး။    စိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာ    ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း    ေဝေဝ့ဆီပဲေဝေဝ့ဆီပဲေဝေဝ့ဆီပဲေဝေဝ့ဆီပဲ    သြားခ်င္တယ္။သြားခ်င္တယ္။သြားခ်င္တယ္။သြားခ်င္တယ္။    ေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိ    

ျမင္ခ်င္တယ္။ျမင္ခ်င္တယ္။ျမင္ခ်င္တယ္။ျမင္ခ်င္တယ္။    ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    ေဝေဝ့ေဝေဝ့ေဝေဝ့ေဝေဝ့    အေၾကာင္းေလးေတြးလုိက္႐ုံနဲ႔အေၾကာင္းေလးေတြးလုိက္႐ုံနဲ႔အေၾကာင္းေလးေတြးလုိက္႐ုံနဲ႔အေၾကာင္းေလးေတြးလုိက္႐ုံနဲ႔    ခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြ    တဖြားဖြားတဖြားဖြားတဖြားဖြားတဖြားဖြား    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
83 

ေပၚလာတတ္တယ္။ေပၚလာတတ္တယ္။ေပၚလာတတ္တယ္။ေပၚလာတတ္တယ္။    ရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ဘြင္းဘြင္း    ေျေျေျေျပာရရင္ဆရာရယ္ပာရရင္ဆရာရယ္ပာရရင္ဆရာရယ္ပာရရင္ဆရာရယ္    ကၽြန္ေတာ့္ပန္းကကၽြန္ေတာ့္ပန္းကကၽြန္ေတာ့္ပန္းကကၽြန္ေတာ့္ပန္းက    အိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာ    မလန္းဘဲမလန္းဘဲမလန္းဘဲမလန္းဘဲ    အေဝးကြင္းက်ေတာ့အေဝးကြင္းက်ေတာ့အေဝးကြင္းက်ေတာ့အေဝးကြင္းက်ေတာ့    

စိတ္ထဲေတြးလိုက္႐ုံမွ်နဲ႔စိတ္ထဲေတြးလိုက္႐ုံမွ်နဲ႔စိတ္ထဲေတြးလိုက္႐ုံမွ်နဲ႔စိတ္ထဲေတြးလိုက္႐ုံမွ်နဲ႔    လန္းလန္းေနတတ္တယ္။လန္းလန္းေနတတ္တယ္။လန္းလန္းေနတတ္တယ္။လန္းလန္းေနတတ္တယ္။    အဲဒါကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အဲဒါကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အဲဒါကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အဲဒါကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕    အဓိကျပႆနာပါပဲအဓိကျပႆနာပါပဲအဓိကျပႆနာပါပဲအဓိကျပႆနာပါပဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    အဲဒါေၾကာင့္လည္းအဲဒါေၾကာင့္လည္းအဲဒါေၾကာင့္လည္းအဲဒါေၾကာင့္လည္း    

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲ    ခံစားခ်က္ေတြကုိခံစားခ်က္ေတြကုိခံစားခ်က္ေတြကုိခံစားခ်က္ေတြကုိ    ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္ေလးစားတ့ဲကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္ေလးစားတ့ဲကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္ေလးစားတ့ဲကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခင္ေလးစားတ့ဲ    ဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီဆီဆီဆီ    ရင္ဖြင့္ရင္းရင္ဖြင့္ရင္းရင္ဖြင့္ရင္းရင္ဖြင့္ရင္း    

ကၽြန္ေတာ္အခုျဖစ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ္အခုျဖစ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ္အခုျဖစ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ္အခုျဖစ္ေနတ့ဲ    ျပႆနာကုိလည္းျပႆနာကုိလည္းျပႆနာကုိလည္းျပႆနာကုိလည္း    ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔    ေတာင္းဆိုခ်င္လုိ႔ေတာင္းဆိုခ်င္လုိ႔ေတာင္းဆိုခ်င္လုိ႔ေတာင္းဆိုခ်င္လုိ႔    အခုလုိအခုလုိအခုလုိအခုလုိ    ဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီဆရာ့ဆီ    မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္    

လာေတြ႔ရတာလာေတြ႔ရတာလာေတြ႔ရတာလာေတြ႔ရတာ    ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပါတယ္။    ကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိကၽြန္ေတာ့္ကုိ        ကူညီပါဦးဆရာကူညီပါဦးဆရာကူညီပါဦးဆရာကူညီပါဦးဆရာ''''''''    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရာစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရာစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရာစာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးေရာ    အသင္သည္သာအသင္သည္သာအသင္သည္သာအသင္သည္သာ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေနရာတြင္ဆိုလွ်င္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေနရာတြင္ဆိုလွ်င္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေနရာတြင္ဆိုလွ်င္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေနရာတြင္ဆိုလွ်င္    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး၏ျပႆနာကုိ၏ျပႆနာကုိ၏ျပႆနာကုိ၏ျပႆနာကုိ    

မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ေျဖရွင္းေပးပါမည္နည္း။ေျဖရွင္းေပးပါမည္နည္း။ေျဖရွင္းေပးပါမည္နည္း။ေျဖရွင္းေပးပါမည္နည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကုိေမာင္လုံးအားကုိေမာင္လုံးအားကုိေမာင္လုံးအားကုိေမာင္လုံးအား    အတတ္ႏိုင္ဆုံးအတတ္ႏိုင္ဆုံးအတတ္ႏိုင္ဆုံးအတတ္ႏိုင္ဆုံး    ကူညီဖို႔ကူညီဖို႔ကူညီဖို႔ကူညီဖို႔    စဥ္းစားခန္းစဥ္းစားခန္းစဥ္းစားခန္းစဥ္းစားခန္း    

ဝင္ေနမိေလၿပီတည္း။ဝင္ေနမိေလၿပီတည္း။ဝင္ေနမိေလၿပီတည္း။ဝင္ေနမိေလၿပီတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၀၀၀၀၀၀၀၀))))))))        

ရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာ        အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္        

        

        

    ''''''''ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး... ... ... ... အာဂကုိေမာင္လုံးအာဂကုိေမာင္လုံးအာဂကုိေမာင္လုံးအာဂကုိေမာင္လုံး... ... ... ... ခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာ    ရွာမွရွားတ့ဲရွာမွရွားတ့ဲရွာမွရွားတ့ဲရွာမွရွားတ့ဲ    ေယာက္်ားဘသားပါပဲဗ်ာ။ေယာက္်ားဘသားပါပဲဗ်ာ။ေယာက္်ားဘသားပါပဲဗ်ာ။ေယာက္်ားဘသားပါပဲဗ်ာ။    ခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာ    

ကၽြန္ေတာ့္ထက္ကၽြန္ေတာ့္ထက္ကၽြန္ေတာ့္ထက္ကၽြန္ေတာ့္ထက္    အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္    ငယ္ေပမယ့္ငယ္ေပမယ့္ငယ္ေပမယ့္ငယ္ေပမယ့္    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    ႐ိုေသေလးစားထိုက္တ့ဲသူပါပဲ။႐ိုေသေလးစားထိုက္တ့ဲသူပါပဲ။႐ိုေသေလးစားထိုက္တ့ဲသူပါပဲ။႐ိုေသေလးစားထိုက္တ့ဲသူပါပဲ။    တကယ္ေျပာတာပါတကယ္ေျပာတာပါတကယ္ေျပာတာပါတကယ္ေျပာတာပါ... ... ... ... 

ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕    အခုႀကံဳႀကိဳက္လိုက္ရတ့ဲအခုႀကံဳႀကိဳက္လိုက္ရတ့ဲအခုႀကံဳႀကိဳက္လိုက္ရတ့ဲအခုႀကံဳႀကိဳက္လိုက္ရတ့ဲ    အျဖစ္အပ်က္ေလးဟာအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ    တကယ့္အျဖစ္အပ်က္တကယ့္အျဖစ္အပ်က္တကယ့္အျဖစ္အပ်က္တကယ့္အျဖစ္အပ်က္    အမွန္ပါပဲရယ္လို႔အမွန္ပါပဲရယ္လို႔အမွန္ပါပဲရယ္လို႔အမွန္ပါပဲရယ္လို႔... ... ... ... ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္က    

ေျပာျပရင္ေတာင္ေျပာျပရင္ေတာင္ေျပာျပရင္ေတာင္ေျပာျပရင္ေတာင္    လူအမ်ားစုုကလူအမ်ားစုုကလူအမ်ားစုုကလူအမ်ားစုုက    ယုံၾကည္ၾကပါ့မလားယုံၾကည္ၾကပါ့မလားယုံၾကည္ၾကပါ့မလားယုံၾကည္ၾကပါ့မလား............    ေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာ    ဒီလိုေယာက္်ားမ်ဳိးဒီလိုေယာက္်ားမ်ဳိးဒီလိုေယာက္်ားမ်ဳိးဒီလိုေယာက္်ားမ်ဳိး    တကယ္ေရာရိွႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔တကယ္ေရာရိွႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔တကယ္ေရာရိွႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔တကယ္ေရာရိွႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔... ... ... ... 

ရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာ    တအ့ံတၾသနဲ႔တအ့ံတၾသနဲ႔တအ့ံတၾသနဲ႔တအ့ံတၾသနဲ႔    ေမးၾကမွာေမးၾကမွာေမးၾကမွာေမးၾကမွာ    ေသခ်ာတယ္ေသခ်ာတယ္ေသခ်ာတယ္ေသခ်ာတယ္    ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ''''''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    အသည္းႏွလုံးထဲကအသည္းႏွလုံးထဲကအသည္းႏွလုံးထဲကအသည္းႏွလုံးထဲက    လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွ    ထြက္ေပၚလာေသာထြက္ေပၚလာေသာထြက္ေပၚလာေသာထြက္ေပၚလာေသာ    

စကားမ်ားကုိေျပာေစကားမ်ားကုိေျပာေစကားမ်ားကုိေျပာေစကားမ်ားကုိေျပာေနရင္းနရင္းနရင္းနရင္း    ဤအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလုံးကုိဤအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလုံးကုိဤအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလုံးကုိဤအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုလုံးကုိ    ၿခံဳငုံသုံးသပ္ေနမိေလသည္။ၿခံဳငုံသုံးသပ္ေနမိေလသည္။ၿခံဳငုံသုံးသပ္ေနမိေလသည္။ၿခံဳငုံသုံးသပ္ေနမိေလသည္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ဤျပႆနာကိုဤျပႆနာကိုဤျပႆနာကိုဤျပႆနာကို    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္းဆိုသည့္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္းဆိုသည့္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္းဆိုသည့္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမည္နည္းဆိုသည့္    အခ်က္ကုိလည္းအခ်က္ကုိလည္းအခ်က္ကုိလည္းအခ်က္ကုိလည္း    တစ္ၿပိဳင္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္း    စဥ္းစားေတြးေတာမိေလ၏။စဥ္းစားေတြးေတာမိေလ၏။စဥ္းစားေတြးေတာမိေလ၏။စဥ္းစားေတြးေတာမိေလ၏။    ေဟာေဟာေဟာေဟာ... ... ... ... ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း... ... ... ... 

ကုိေမာင္လံုး၏ကုိေမာင္လံုး၏ကုိေမာင္လံုး၏ကုိေမာင္လံုး၏    ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ရပ္မွန္    ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္က    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ဟိုးေတာင္ကုန္းေတာဟိုးေတာင္ကုန္းေတာဟိုးေတာင္ကုန္းေတာဟိုးေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းင္တန္းင္တန္းင္တန္း    ေတာအုပ္ေတာအုပ္ေတာအုပ္ေတာအုပ္    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
85 

စိမ္းစိမ္းလန္းလန္းေတြဆီသို႔စိမ္းစိမ္းလန္းလန္းေတြဆီသို႔စိမ္းစိမ္းလန္းလန္းေတြဆီသို႔စိမ္းစိမ္းလန္းလန္းေတြဆီသို႔    ရင္ခုန္လႈိက္ေမာဖြယ္ရင္ခုန္လႈိက္ေမာဖြယ္ရင္ခုန္လႈိက္ေမာဖြယ္ရင္ခုန္လႈိက္ေမာဖြယ္    အ့ံအားသင့္ဖြယ္အ့ံအားသင့္ဖြယ္အ့ံအားသင့္ဖြယ္အ့ံအားသင့္ဖြယ္... ... ... ... ဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ား    ဆက္ျဖစ္လာေလမလဲဟူ၍ဆက္ျဖစ္လာေလမလဲဟူ၍ဆက္ျဖစ္လာေလမလဲဟူ၍ဆက္ျဖစ္လာေလမလဲဟူ၍    

ေတြးတထိတ္ထိတ္ေတြးတထိတ္ထိတ္ေတြးတထိတ္ထိတ္ေတြးတထိတ္ထိတ္    ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္    ဖမ္းစားေခၚေဆာင္ဖမ္းစားေခၚေဆာင္ဖမ္းစားေခၚေဆာင္ဖမ္းစားေခၚေဆာင္    သြားခ့ဲသည္ပဲ။သြားခ့ဲသည္ပဲ။သြားခ့ဲသည္ပဲ။သြားခ့ဲသည္ပဲ။    

    ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္    ေဆြေဆြ၊ေဆြေဆြ၊ေဆြေဆြ၊ေဆြေဆြ၊    ေဝေဝတို႔ေဝေဝတို႔ေဝေဝတို႔ေဝေဝတို႔    ဇာတ္လမ္းေလးထဲဇာတ္လမ္းေလးထဲဇာတ္လမ္းေလးထဲဇာတ္လမ္းေလးထဲ    လြင့္ေမ်ာလိုက္ပါသြားရာကလြင့္ေမ်ာလိုက္ပါသြားရာကလြင့္ေမ်ာလိုက္ပါသြားရာကလြင့္ေမ်ာလိုက္ပါသြားရာက    ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္    သူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလး    

ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္    ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွစုံတြဲ၏ဇနီးေမာင္ႏံွစုံတြဲ၏ဇနီးေမာင္ႏံွစုံတြဲ၏ဇနီးေမာင္ႏံွစုံတြဲ၏    ခ်စ္ျပႆနာေလးကုိခ်စ္ျပႆနာေလးကုိခ်စ္ျပႆနာေလးကုိခ်စ္ျပႆနာေလးကုိ    သတိရမိလိုက္ေလသည္။သတိရမိလိုက္ေလသည္။သတိရမိလိုက္ေလသည္။သတိရမိလိုက္ေလသည္။    ၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိ... ... ... ... ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    

ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    အိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာ    ႏြမ္းေနၿပီးႏြမ္းေနၿပီးႏြမ္းေနၿပီးႏြမ္းေနၿပီး    အေဝးကြင္းမွာဘဲအေဝးကြင္းမွာဘဲအေဝးကြင္းမွာဘဲအေဝးကြင္းမွာဘဲ    လန္းဆန္းခ်င္လြန္းေနသည့္လန္းဆန္းခ်င္လြန္းေနသည့္လန္းဆန္းခ်င္လြန္းေနသည့္လန္းဆန္းခ်င္လြန္းေနသည့္    ေ႐ႊပန္းေလးတစ္ပြင့္၏ေ႐ႊပန္းေလးတစ္ပြင့္၏ေ႐ႊပန္းေလးတစ္ပြင့္၏ေ႐ႊပန္းေလးတစ္ပြင့္၏    ခ်စ္ကိစၥ။ခ်စ္ကိစၥ။ခ်စ္ကိစၥ။ခ်စ္ကိစၥ။    

ခ်စ္တတ္ေသာခ်စ္တတ္ေသာခ်စ္တတ္ေသာခ်စ္တတ္ေသာ    ႏွလုံးသားႏွင့္ႏွလုံးသားႏွင့္ႏွလုံးသားႏွင့္ႏွလုံးသားႏွင့္    စြဲေစြဲေစြဲေစြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းလွေသာဆာင္ႏုိင္စြမ္းလွေသာဆာင္ႏုိင္စြမ္းလွေသာဆာင္ႏုိင္စြမ္းလွေသာ    ရမၼက္တို႔၏ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သုိ႔ရမၼက္တို႔၏ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သုိ႔ရမၼက္တို႔၏ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သုိ႔ရမၼက္တို႔၏ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သုိ႔    မသိမသာႏွင့္မသိမသာႏွင့္မသိမသာႏွင့္မသိမသာႏွင့္    

ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္    လိုက္သြားမိရာမွလိုက္သြားမိရာမွလိုက္သြားမိရာမွလိုက္သြားမိရာမွ............    ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲ    ေဇာက္ထိုးက်လုဆဲဆဲေဇာက္ထိုးက်လုဆဲဆဲေဇာက္ထိုးက်လုဆဲဆဲေဇာက္ထိုးက်လုဆဲဆဲ    ေရာက္သည္အထိေရာက္သည္အထိေရာက္သည္အထိေရာက္သည္အထိ    ခရီးေတြကၽြံခရီးေတြကၽြံခရီးေတြကၽြံခရီးေတြကၽြံ    

ေျခလွမ္းေတြမ်ားခ့ဲေျခလွမ္းေတြမ်ားခ့ဲေျခလွမ္းေတြမ်ားခ့ဲေျခလွမ္းေတြမ်ားခ့ဲ    မွားခ့ဲသည့္မွားခ့ဲသည့္မွားခ့ဲသည့္မွားခ့ဲသည့္    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    ကံေကာင္းေထာက္မစြာကံေကာင္းေထာက္မစြာကံေကာင္းေထာက္မစြာကံေကာင္းေထာက္မစြာ    ကုိယ္ေစာင့္နတ္မ်ားကကုိယ္ေစာင့္နတ္မ်ားကကုိယ္ေစာင့္နတ္မ်ားကကုိယ္ေစာင့္နတ္မ်ားက    ႏႈိးေႏႈိးေႏႈိးေႏႈိးေဆာ္တားဆီးမႈဆာ္တားဆီးမႈဆာ္တားဆီးမႈဆာ္တားဆီးမႈ... ... ... ... 

သူကုိယ္တိုင္၏သူကုိယ္တိုင္၏သူကုိယ္တိုင္၏သူကုိယ္တိုင္၏    ေယာက္်ားပီသေသာေယာက္်ားပီသေသာေယာက္်ားပီသေသာေယာက္်ားပီသေသာ    ဆင္ျခင္တုံတရားျပည့္ဝေသာဆင္ျခင္တုံတရားျပည့္ဝေသာဆင္ျခင္တုံတရားျပည့္ဝေသာဆင္ျခင္တုံတရားျပည့္ဝေသာ    စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတို႔ျဖင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတို႔ျဖင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတို႔ျဖင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတို႔ျဖင့္    အႏိုင္ယူသြားႏုိင္ခ့ဲျခင္းကအႏိုင္ယူသြားႏုိင္ခ့ဲျခင္းကအႏိုင္ယူသြားႏုိင္ခ့ဲျခင္းကအႏိုင္ယူသြားႏုိင္ခ့ဲျခင္းက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    

ရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာရင္သပ္႐ႈေမာ    အားက်ျခင္းကုိအားက်ျခင္းကုိအားက်ျခင္းကုိအားက်ျခင္းကုိ    ျဖစ္ေစ၏။ျဖစ္ေစ၏။ျဖစ္ေစ၏။ျဖစ္ေစ၏။    

    ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ကုိေမာင္လုံးတုိ႔၏ကုိေမာင္လုံးတုိ႔၏ကုိေမာင္လုံးတုိ႔၏ကုိေမာင္လုံးတုိ႔၏    ျဖစ္ရပ္ကေလးမွျဖစ္ရပ္ကေလးမွျဖစ္ရပ္ကေလးမွျဖစ္ရပ္ကေလးမွ    သင္ခန္းစာေတြယူတတ္လွ်သင္ခန္းစာေတြယူတတ္လွ်သင္ခန္းစာေတြယူတတ္လွ်သင္ခန္းစာေတြယူတတ္လွ်င္င္င္င္    

ေျမာက္ျမားစြာရခ့ဲၿပီ။ေျမာက္ျမားစြာရခ့ဲၿပီ။ေျမာက္ျမားစြာရခ့ဲၿပီ။ေျမာက္ျမားစြာရခ့ဲၿပီ။    လင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယားလင္ႏွင့္မယား    ဇနီးေမာင္ႏွံစုံတြဲမ်ားတြင္ဇနီးေမာင္ႏွံစုံတြဲမ်ားတြင္ဇနီးေမာင္ႏွံစုံတြဲမ်ားတြင္ဇနီးေမာင္ႏွံစုံတြဲမ်ားတြင္    အိမ္ေထာင္ကေလးအိမ္ေထာင္ကေလးအိမ္ေထာင္ကေလးအိမ္ေထာင္ကေလး    စိုစိုျပည္ျပည္၊စိုစိုျပည္ျပည္၊စိုစိုျပည္ျပည္၊စိုစိုျပည္ျပည္၊    သာသာယာယာ၊သာသာယာယာ၊သာသာယာယာ၊သာသာယာယာ၊    

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊    ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္ၾကင္ၾကင္နာနာႏွင့္    သီရိေဂဟာေလးျဖစ္ဖုိ႔သီရိေဂဟာေလးျဖစ္ဖုိ႔သီရိေဂဟာေလးျဖစ္ဖုိ႔သီရိေဂဟာေလးျဖစ္ဖုိ႔    ဘာေတြလိုအပ္ပါသနည္း။ဘာေတြလိုအပ္ပါသနည္း။ဘာေတြလိုအပ္ပါသနည္း။ဘာေတြလိုအပ္ပါသနည္း။    ႏွစ္ေယာက္သားခ်စ္သည္၊ႏွစ္ေယာက္သားခ်စ္သည္၊ႏွစ္ေယာက္သားခ်စ္သည္၊ႏွစ္ေယာက္သားခ်စ္သည္၊    ခ်စ္သည္ဟူ၍ခ်စ္သည္ဟူ၍ခ်စ္သည္ဟူ၍ခ်စ္သည္ဟူ၍    

စိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲစိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲစိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲစိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲ    ရိွေန႐ုံမွ်ႏွင့္ရိွေန႐ုံမွ်ႏွင့္ရိွေန႐ုံမွ်ႏွင့္ရိွေန႐ုံမွ်ႏွင့္    ၿပီးၿပီလားၿပီးၿပီလားၿပီးၿပီလားၿပီးၿပီလား။။။။    ေယာက္်ားကလည္းေယာက္်ားကလည္းေယာက္်ားကလည္းေယာက္်ားကလည္း    စီးပြားရွာရသမွ်စီးပြားရွာရသမွ်စီးပြားရွာရသမွ်စီးပြားရွာရသမွ်    မိန္းမထံပုိက္ဆံေတြမိန္းမထံပုိက္ဆံေတြမိန္းမထံပုိက္ဆံေတြမိန္းမထံပုိက္ဆံေတြ    အပ္လိုက္႐ုံမွ်ႏွင့္အပ္လိုက္႐ုံမွ်ႏွင့္အပ္လိုက္႐ုံမွ်ႏွင့္အပ္လိုက္႐ုံမွ်ႏွင့္    

အိမ္ေထာင္ဦးစီးပီသၿပီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးပီသၿပီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးပီသၿပီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးပီသၿပီး    တာဝန္ေက်ၿပီဟုတာဝန္ေက်ၿပီဟုတာဝန္ေက်ၿပီဟုတာဝန္ေက်ၿပီဟု    ေျပာ၍ရၿပီတ့ဲလား။ေျပာ၍ရၿပီတ့ဲလား။ေျပာ၍ရၿပီတ့ဲလား။ေျပာ၍ရၿပီတ့ဲလား။    

    မိန္းမကေရာမိန္းမကေရာမိန္းမကေရာမိန္းမကေရာ    အိမ္တြင္းမႈလုပ္အိမ္တြင္းမႈလုပ္အိမ္တြင္းမႈလုပ္အိမ္တြင္းမႈလုပ္    သိမ္းထုပ္ေသခ်ာသိမ္းထုပ္ေသခ်ာသိမ္းထုပ္ေသခ်ာသိမ္းထုပ္ေသခ်ာ... ... ... ... ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    စကားက့ဲသုိ႔စကားက့ဲသုိ႔စကားက့ဲသုိ႔စကားက့ဲသုိ႔    ထမင္းဟင္းခ်က္၊ထမင္းဟင္းခ်က္၊ထမင္းဟင္းခ်က္၊ထမင္းဟင္းခ်က္၊    အဝတ္ေလွ်ာ္၊အဝတ္ေလွ်ာ္၊အဝတ္ေလွ်ာ္၊အဝတ္ေလွ်ာ္၊    မီးပူတိုက္၊မီးပူတိုက္၊မီးပူတိုက္၊မီးပူတိုက္၊    

ထမင္းခ်က္ေကၽြးႏိုင္႐ုံမွ်ႏွထမင္းခ်က္ေကၽြးႏိုင္႐ုံမွ်ႏွထမင္းခ်က္ေကၽြးႏိုင္႐ုံမွ်ႏွထမင္းခ်က္ေကၽြးႏိုင္႐ုံမွ်ႏွင့္င့္င့္င့္    သူတို႔အိမ္ေထာင္ေလးသူတို႔အိမ္ေထာင္ေလးသူတို႔အိမ္ေထာင္ေလးသူတို႔အိမ္ေထာင္ေလး    သာယာစိုျပည္ေနၿပီဟုသာယာစိုျပည္ေနၿပီဟုသာယာစိုျပည္ေနၿပီဟုသာယာစိုျပည္ေနၿပီဟု    ထင္မွတ္ရေသာ္လည္းထင္မွတ္ရေသာ္လည္းထင္မွတ္ရေသာ္လည္းထင္မွတ္ရေသာ္လည္း    တကယ့္တကယ့္တကယ့္တကယ့္    

ခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကခန္းဆီးေနာက္ကြယ္ကခန္းဆီးေနာက္ကြယ္က    တျခားသူေတြတျခားသူေတြတျခားသူေတြတျခားသူေတြ    မျမင္ႏုိင္မျမင္ႏုိင္မျမင္ႏုိင္မျမင္ႏုိင္    မေတြ႔ႏုိင္သည့္မေတြ႔ႏုိင္သည့္မေတြ႔ႏုိင္သည့္မေတြ႔ႏုိင္သည့္    ျပႆနာေတြကေရာျပႆနာေတြကေရာျပႆနာေတြကေရာျပႆနာေတြကေရာ    ဤသီရိေဂဟာေလးဤသီရိေဂဟာေလးဤသီရိေဂဟာေလးဤသီရိေဂဟာေလး    တည္ေထာင္ေရးမွာတည္ေထာင္ေရးမွာတည္ေထာင္ေရးမွာတည္ေထာင္ေရးမွာ    

မည္သည့္အခန္းက႑ကမည္သည့္အခန္းက႑ကမည္သည့္အခန္းက႑ကမည္သည့္အခန္းက႑က    ပါဝင္ေနပါသနည္း။ပါဝင္ေနပါသနည္း။ပါဝင္ေနပါသနည္း။ပါဝင္ေနပါသနည္း။    ထိုက႑ကေရာထိုက႑ကေရာထိုက႑ကေရာထိုက႑ကေရာ    ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်    အေရးႀကီးပါသနည္းဟူ၍အေရးႀကီးပါသနည္းဟူ၍အေရးႀကီးပါသနည္းဟူ၍အေရးႀကီးပါသနည္းဟူ၍    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    

စစစစဥ္းစားမိေလသည္။ဥ္းစားမိေလသည္။ဥ္းစားမိေလသည္။ဥ္းစားမိေလသည္။    

    ယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလ... ... ... ... ကုိေမာင္လုံး၊ကုိေမာင္လုံး၊ကုိေမာင္လုံး၊ကုိေမာင္လုံး၊    ေဆြေဆြႏွင့္ေဆြေဆြႏွင့္ေဆြေဆြႏွင့္ေဆြေဆြႏွင့္    သားေလးဖိုးတာဟူေသာသားေလးဖိုးတာဟူေသာသားေလးဖိုးတာဟူေသာသားေလးဖိုးတာဟူေသာ    သာယာခ်မ္းေျမ့ေနသည္ဟုသာယာခ်မ္းေျမ့ေနသည္ဟုသာယာခ်မ္းေျမ့ေနသည္ဟုသာယာခ်မ္းေျမ့ေနသည္ဟု    ထင္ရသည့္ထင္ရသည့္ထင္ရသည့္ထင္ရသည့္    

မိသားစုကေလးထဲသုိ႔မိသားစုကေလးထဲသုိ႔မိသားစုကေလးထဲသုိ႔မိသားစုကေလးထဲသုိ႔    ေဝေဝတည္းဟူေသာေဝေဝတည္းဟူေသာေဝေဝတည္းဟူေသာေဝေဝတည္းဟူေသာ    မိန္းမလွေလးတစ္ဦးကမိန္းမလွေလးတစ္ဦးကမိန္းမလွေလးတစ္ဦးကမိန္းမလွေလးတစ္ဦးက... ... ... ... ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာအခါခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာအခါခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာအခါခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာအခါ    ((((အိုအိုအိုအို... ... ... ... မဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူး... ... ... ... 

ကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးက    သြားေရာက္ဆီးႀကိဳသြားေရာက္ဆီးႀကိဳသြားေရာက္ဆီးႀကိဳသြားေရာက္ဆီးႀကိဳ    ေခၚငင္လာတာပါေခၚငင္လာတာပါေခၚငင္လာတာပါေခၚငင္လာတာပါ) ) ) ) သူတိုသူတိုသူတိုသူတို႔႔ ႔႔    အႏွစ္ႏွစ္အလလအႏွစ္ႏွစ္အလလအႏွစ္ႏွစ္အလလအႏွစ္ႏွစ္အလလ    တည္ေဆာက္ထားခ့ဲရေသာတည္ေဆာက္ထားခ့ဲရေသာတည္ေဆာက္ထားခ့ဲရေသာတည္ေဆာက္ထားခ့ဲရေသာ    

သီရိေဂဟာေလးတစ္ခုသီရိေဂဟာေလးတစ္ခုသီရိေဂဟာေလးတစ္ခုသီရိေဂဟာေလးတစ္ခု    နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး    ဝင္ေရာက္လာသက့ဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာသက့ဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာသက့ဲသုိ႔ဝင္ေရာက္လာသက့ဲသုိ႔    အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာအစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာအစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာအစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ    ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားႏုိင္သည့္ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားႏုိင္သည့္ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားႏုိင္သည့္ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားႏုိင္သည့္    

အေျခအေနမ်ဳိးအထိပင္အေျခအေနမ်ဳိးအထိပင္အေျခအေနမ်ဳိးအထိပင္အေျခအေနမ်ဳိးအထိပင္    ေရာက္လုနီးနီးေရာက္လုနီးနီးေရာက္လုနီးနီးေရာက္လုနီးနီး    ျဖစ္ခ့ဲသည္ျဖစ္ခ့ဲသည္ျဖစ္ခ့ဲသည္ျဖစ္ခ့ဲသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    ခ်ဳပ္တည္းရန္ခ်ဳပ္တည္းရန္ခ်ဳပ္တည္းရန္ခ်ဳပ္တည္းရန္    ခက္ခဲလွစြာေသာခက္ခဲလွစြာေသာခက္ခဲလွစြာေသာခက္ခဲလွစြာေသာ    

ေယာက္်ားဘသားတစ္ေယာက္်ားဘသားတစ္ေယာက္်ားဘသားတစ္ေယာက္်ားဘသားတစ္ဦး၏ဦး၏ဦး၏ဦး၏    အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္အထြတ္အထိပ္    ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ    လိင္စိတ္႐္ုိင္းအားလိင္စိတ္႐္ုိင္းအားလိင္စိတ္႐္ုိင္းအားလိင္စိတ္႐္ုိင္းအား    အ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာေသာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာေသာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာေသာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရာေသာ    

ဆန္းၾကယ္လွသည့္ဆန္းၾကယ္လွသည့္ဆန္းၾကယ္လွသည့္ဆန္းၾကယ္လွသည့္    နည္းလမ္းႏွင့္နည္းလမ္းႏွင့္နည္းလမ္းႏွင့္နည္းလမ္းႏွင့္    ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထိန္းခ်ဳပ္    တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ခ့ဲျခင္းမွာလည္းတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ခ့ဲျခင္းမွာလည္းတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ခ့ဲျခင္းမွာလည္းတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ခ့ဲျခင္းမွာလည္း    ေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ား    အေထာင္အေသာင္းတြင္အေထာင္အေသာင္းတြင္အေထာင္အေသာင္းတြင္အေထာင္အေသာင္းတြင္    

တစ္ေယာက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔တစ္ေယာက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔တစ္ေယာက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔တစ္ေယာက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔    ခဲယဥ္းလွေသာခဲယဥ္းလွေသာခဲယဥ္းလွေသာခဲယဥ္းလွေသာ    ယုံႏိုင္ခဲေသာယုံႏိုင္ခဲေသာယုံႏိုင္ခဲေသာယုံႏိုင္ခဲေသာ    ရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါးရွားရွားပါးပါး    ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။    

    ေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားအေယာက္တစ္ရာလွ်င္အေယာက္တစ္ရာလွ်င္အေယာက္တစ္ရာလွ်င္အေယာက္တစ္ရာလွ်င္    ၉၉၉၉၉၉၉၉    ဒသမဒသမဒသမဒသမ    ၉၉၉၉    ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့    ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔ဤေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသုိ႔    ေနာင္ခါလာေနာင္ခါလာေနာင္ခါလာေနာင္ခါလာ    

ေနာင္ခါေဈးေနာင္ခါေဈးေနာင္ခါေဈးေနာင္ခါေဈး    ေနာက္က်မွေနာက္က်မွေနာက္က်မွေနာက္က်မွ    ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေလ့ေစ၊ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေလ့ေစ၊ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေလ့ေစ၊ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပေလ့ေစ၊    အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကုိေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကုိ    အားပါးတရအားပါးတရအားပါးတရအားပါးတရ    ခုန္ခ်ၾကလိမ့္မည္ဆိုသည္ကားခုန္ခ်ၾကလိမ့္မည္ဆိုသည္ကားခုန္ခ်ၾကလိမ့္မည္ဆိုသည္ကားခုန္ခ်ၾကလိမ့္မည္ဆိုသည္ကား    

ေျမႀကီးလက္ခတ္ေျမႀကီးလက္ခတ္ေျမႀကီးလက္ခတ္ေျမႀကီးလက္ခတ္    မလြဲႏုိင္ပါေခ်။မလြဲႏုိင္ပါေခ်။မလြဲႏုိင္ပါေခ်။မလြဲႏုိင္ပါေခ်။    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္က္က္က္    ကုိေမာင္လုံး၏ေအာင္ပြဲအားကုိေမာင္လုံး၏ေအာင္ပြဲအားကုိေမာင္လုံး၏ေအာင္ပြဲအားကုိေမာင္လုံး၏ေအာင္ပြဲအား    

လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီးလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီးလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီးလႈိက္လႈိက္လဲွလဲွႀကီး    ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီးခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီးခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီးခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး    ထိုစိတ္ဓာတ္အားထိုစိတ္ဓာတ္အားထိုစိတ္ဓာတ္အားထိုစိတ္ဓာတ္အား    ေလးစားအားက်ခ့ဲမိျခင္းပင္ေလးစားအားက်ခ့ဲမိျခင္းပင္ေလးစားအားက်ခ့ဲမိျခင္းပင္ေလးစားအားက်ခ့ဲမိျခင္းပင္... ... ... ... ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ယခုယခုယခုယခု... ... ... ... သူစဥ္းစားမိသြားေသာသူစဥ္းစားမိသြားေသာသူစဥ္းစားမိသြားေသာသူစဥ္းစားမိသြားေသာ    
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သူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလး    ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္    ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕ကုိေက်ာ္စြာတို႔ရဲ႕    အေျခအေနကေရာအေျခအေနကေရာအေျခအေနကေရာအေျခအေနကေရာ    ဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္းဘယ္ပုံဘယ္နည္း    ကံၾကမၼာေတြကံၾကမၼာေတြကံၾကမၼာေတြကံၾကမၼာေတြ    ဖန္ေနၾကၿပီနည္း။ဖန္ေနၾကၿပီနည္း။ဖန္ေနၾကၿပီနည္း။ဖန္ေနၾကၿပီနည္း။    

စာဖတ္ပရိသတ္စာဖတ္ပရိသတ္စာဖတ္ပရိသတ္စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္းႀကီးလည္းႀကီးလည္းႀကီးလည္း    ကုိေမာင္လုံးတို႔ကုိေမာင္လုံးတို႔ကုိေမာင္လုံးတို႔ကုိေမာင္လုံးတို႔    ေဝေဝတို႔ေဝေဝတို႔ေဝေဝတို႔ေဝေဝတို႔    ဇာတ္လမ္းေလးဇာတ္လမ္းေလးဇာတ္လမ္းေလးဇာတ္လမ္းေလး    မထင္မွတ္ဘဲမထင္မွတ္ဘဲမထင္မွတ္ဘဲမထင္မွတ္ဘဲ    ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္    

ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္ေဖြးေဖြးႏွင့္    ကုိေက်ာ္စြာတို႔၏ကုိေက်ာ္စြာတို႔၏ကုိေက်ာ္စြာတို႔၏ကုိေက်ာ္စြာတို႔၏    ခ်စ္ျပႆနာေလးကုိခ်စ္ျပႆနာေလးကုိခ်စ္ျပႆနာေလးကုိခ်စ္ျပႆနာေလးကုိ    ေမ့ေတ့ေတ့ပင္ေမ့ေတ့ေတ့ပင္ေမ့ေတ့ေတ့ပင္ေမ့ေတ့ေတ့ပင္    ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီႏွင့္ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီႏွင့္ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီႏွင့္ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီႏွင့္    တူပါသည္။တူပါသည္။တူပါသည္။တူပါသည္။    

    သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏    သီရိေဂဟာေလးကေရာသီရိေဂဟာေလးကေရာသီရိေဂဟာေလးကေရာသီရိေဂဟာေလးကေရာ    ဘာမ်ားထူးပါသနည္းဘာမ်ားထူးပါသနည္းဘာမ်ားထူးပါသနည္းဘာမ်ားထူးပါသနည္း............    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းမခ်ာေလးမိန္းမခ်ာေလးမိန္းမခ်ာေလးမိန္းမခ်ာေလးကကကက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    

လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊    အလိုလုိက္သူအလိုလုိက္သူအလိုလုိက္သူအလိုလုိက္သူ    ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္    သူတစ္ခါမွ်ပင္သူတစ္ခါမွ်ပင္သူတစ္ခါမွ်ပင္သူတစ္ခါမွ်ပင္    မျမင္ဘူးသူမျမင္ဘူးသူမျမင္ဘူးသူမျမင္ဘူးသူ    သူစိမ္းေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္သူစိမ္းေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္သူစိမ္းေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္သူစိမ္းေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္    

မိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြက    လက္ထပ္ေပးခ့ဲသည္။လက္ထပ္ေပးခ့ဲသည္။လက္ထပ္ေပးခ့ဲသည္။လက္ထပ္ေပးခ့ဲသည္။    သားေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားသည္ႏွင့္သားေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားသည္ႏွင့္သားေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားသည္ႏွင့္သားေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးသြားသည္ႏွင့္    ေဖြးေဖြးစိတ္ထဲေဖြးေဖြးစိတ္ထဲေဖြးေဖြးစိတ္ထဲေဖြးေဖြးစိတ္ထဲ    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    လုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝ    

စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္    ေရာဂါဆိုးႀကီးေရာဂါဆိုးႀကီးေရာဂါဆိုးႀကီးေရာဂါဆိုးႀကီး    ကပ္ၿငိလာခ့ဲသည္။ကပ္ၿငိလာခ့ဲသည္။ကပ္ၿငိလာခ့ဲသည္။ကပ္ၿငိလာခ့ဲသည္။    သူသူသူသူ႔ေယာက္်ား႔ေယာက္်ား႔ေယာက္်ား႔ေယာက္်ား    သူ႔အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ပင္သူ႔အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ပင္သူ႔အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ပင္သူ႔အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ပင္    ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြ    ေအးစက္ေအးစက္ေအးစက္ေအးစက္    

ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္ေလာက္ေအာင္    မိန္းမဘဝကုိမိန္းမဘဝကုိမိန္းမဘဝကုိမိန္းမဘဝကုိ    စက္ဆုပ္႐ြံရွာျခင္းစက္ဆုပ္႐ြံရွာျခင္းစက္ဆုပ္႐ြံရွာျခင္းစက္ဆုပ္႐ြံရွာျခင္း    ျဖစ္ရေတာ့မတတ္ျဖစ္ရေတာ့မတတ္ျဖစ္ရေတာ့မတတ္ျဖစ္ရေတာ့မတတ္    လုံးဝလုံးဝကုိလုံးဝလုံးဝကုိလုံးဝလုံးဝကုိလုံးဝလုံးဝကုိ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းကိစၥကုိခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းကိစၥကုိခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းကိစၥကုိခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာျခင္းကိစၥကုိ    

သူ႔စိတ္ကေရာသူ႔စိတ္ကေရာသူ႔စိတ္ကေရာသူ႔စိတ္ကေရာ    သူ႔ကုိယ္ခႏၶာကေရာသူ႔ကုိယ္ခႏၶာကေရာသူ႔ကုိယ္ခႏၶာကေရာသူ႔ကုိယ္ခႏၶာကေရာ    ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မွ်ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မွ်ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မွ်ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မွ်    လက္သင့္မခံလုိ။လက္သင့္မခံလုိ။လက္သင့္မခံလုိ။လက္သင့္မခံလုိ။    သနားစရာ၊သနားစရာ၊သနားစရာ၊သနားစရာ၊    က႐ုဏာသက္စက႐ုဏာသက္စက႐ုဏာသက္စက႐ုဏာသက္စရာေကာင္းသည္ကရာေကာင္းသည္ကရာေကာင္းသည္ကရာေကာင္းသည္က    

သူ႔ေယာက္်ားသူ႔ေယာက္်ားသူ႔ေယာက္်ားသူ႔ေယာက္်ား    ကုိေက်ာ္စြာပါပဲကုိေက်ာ္စြာပါပဲကုိေက်ာ္စြာပါပဲကုိေက်ာ္စြာပါပဲ... ... ... ... သူ႔ဇနီးေခ်ာေလးကုိသူ႔ဇနီးေခ်ာေလးကုိသူ႔ဇနီးေခ်ာေလးကုိသူ႔ဇနီးေခ်ာေလးကုိ    ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည္... ... ... ... သူ၏ဆႏၵမပါဘဲသူ၏ဆႏၵမပါဘဲသူ၏ဆႏၵမပါဘဲသူ၏ဆႏၵမပါဘဲ    ငါ့အလိုငါ့အလိုငါ့အလိုငါ့အလို    ဒင္းနာခံရမည္ဒင္းနာခံရမည္ဒင္းနာခံရမည္ဒင္းနာခံရမည္    

ဟူေသာစိတ္ထားဟူေသာစိတ္ထားဟူေသာစိတ္ထားဟူေသာစိတ္ထား    စိုးစဥ္းမွ်ပင္မရိွရွာစိုးစဥ္းမွ်ပင္မရိွရွာစိုးစဥ္းမွ်ပင္မရိွရွာစိုးစဥ္းမွ်ပင္မရိွရွာ... ... ... ... တကယ္ေတာ့တကယ္ေတာ့တကယ္ေတာ့တကယ္ေတာ့    ငါေယာက္်ားပဲငါေယာက္်ားပဲငါေယာက္်ားပဲငါေယာက္်ားပဲ    ''''ကာမပုိင္ကာမပုိင္ကာမပုိင္ကာမပုိင္''''    လင္ေယာက္်ားဆိုကတည္းကလင္ေယာက္်ားဆိုကတည္းကလင္ေယာက္်ားဆိုကတည္းကလင္ေယာက္်ားဆိုကတည္းက    

ဇနီးမယားဟူသည္ဇနီးမယားဟူသည္ဇနီးမယားဟူသည္ဇနီးမယားဟူသည္    သူ႔စိတ္ထဲပါပါ၊သူ႔စိတ္ထဲပါပါ၊သူ႔စိတ္ထဲပါပါ၊သူ႔စိတ္ထဲပါပါ၊    မပါပါမပါပါမပါပါမပါပါ    အေရးမႀကီးဘဲအေရးမႀကီးဘဲအေရးမႀကီးဘဲအေရးမႀကီးဘဲ    ေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားေယာက္်ားအလိုရိွလာလွ်င္အလိုရိွလာလွ်င္အလိုရိွလာလွ်င္အလိုရိွလာလွ်င္    သူ႔အလိုက်သူ႔အလိုက်သူ႔အလိုက်သူ႔အလိုက ်   လိုက္ေလ်ာရမည္ဟူ၍လိုက္ေလ်ာရမည္ဟူ၍လိုက္ေလ်ာရမည္ဟူ၍လိုက္ေလ်ာရမည္ဟူ၍    

ႏုိင္ထက္စီးနင္းႏုိင္ထက္စီးနင္းႏုိင္ထက္စီးနင္းႏုိင္ထက္စီးနင္း    လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္    ကုိေက်ာ္စြာတြင္ကုိေက်ာ္စြာတြင္ကုိေက်ာ္စြာတြင္ကုိေက်ာ္စြာတြင္    မရိွပါေခ်။မရိွပါေခ်။မရိွပါေခ်။မရိွပါေခ်။    

    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအား    သူ၏စိတ္ထဲသူ၏စိတ္ထဲသူ၏စိတ္ထဲသူ၏စိတ္ထဲ    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာလိပ္လာသည္အထိစာလိပ္လာသည္အထိစာလိပ္လာသည္အထိစာလိပ္လာသည္အထိ    ေစာင့္ပါမည္ဟုေစာင့္ပါမည္ဟုေစာင့္ပါမည္ဟုေစာင့္ပါမည္ဟု    သူကဆိုသည္။သူကဆိုသည္။သူကဆိုသည္။သူကဆိုသည္။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း............    

ေဖြးေဖြးကေရာေဖြးေဖြးကေရာေဖြးေဖြးကေရာေဖြးေဖြးကေရာ    မည္သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္မွမည္သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္မွမည္သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္မွမည္သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္မွ    သူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိသူ႔အလိုလုိ    စာလိပ္စာလိပ္စာလိပ္စာလိပ္လာပါမည္နည္း။လာပါမည္နည္း။လာပါမည္နည္း။လာပါမည္နည္း။    ထိုအခ်ိန္ေရာက္သည္အထိေရာထိုအခ်ိန္ေရာက္သည္အထိေရာထိုအခ်ိန္ေရာက္သည္အထိေရာထိုအခ်ိန္ေရာက္သည္အထိေရာ    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    
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ဒါေတြႏွင့္ဒါေတြႏွင့္ဒါေတြႏွင့္ဒါေတြႏွင့္    ေဝးေဝးေရွာင္ႏိုင္သည္ပဲေဝးေဝးေရွာင္ႏိုင္သည္ပဲေဝးေဝးေရွာင္ႏိုင္သည္ပဲေဝးေဝးေရွာင္ႏိုင္သည္ပဲ    ထားဦးထားဦးထားဦးထားဦး... ... ... ... ယခုယခုယခုယခု    ကုိေမာင္လုံးက့ဲသို႔ကုိေမာင္လုံးက့ဲသို႔ကုိေမာင္လုံးက့ဲသို႔ကုိေမာင္လုံးက့ဲသို႔    သူငယ္ငယ္ကသူငယ္ငယ္ကသူငယ္ငယ္ကသူငယ္ငယ္က... ... ... ... အီစီကလီအီစီကလီအီစီကလီအီစီကလီ... ... ... ... ဟုိဟုိဒီဒီဟုိဟုိဒီဒီဟုိဟုိဒီဒီဟုိဟုိဒီဒီ    

ဇာတ္လမ္းေလးေတြဇာတ္လမ္းေလးေတြဇာတ္လမ္းေလးေတြဇာတ္လမ္းေလးေတြ    အရွင္သခင္္မေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကအရွင္သခင္္မေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကအရွင္သခင္္မေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကအရွင္သခင္္မေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ယခုေနယခုေနယခုေနယခုေန    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္မေတာ္တဆကုိေက်ာ္စြာႏွင့္မေတာ္တဆကုိေက်ာ္စြာႏွင့္မေတာ္တဆကုိေက်ာ္စြာႏွင့္မေတာ္တဆ    တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    
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ျမင္ေယာင္မိလိုက္ေလ၏။ျမင္ေယာင္မိလိုက္ေလ၏။ျမင္ေယာင္မိလိုက္ေလ၏။ျမင္ေယာင္မိလိုက္ေလ၏။    ေဖြးေဖြးေရေဖြးေဖြးေရေဖြးေဖြးေရေဖြးေဖြးေရ... ... ... ... မင္းကေရာမင္းကေရာမင္းကေရာမင္းကေရာ    မင္းရဲ႕ခ်စ္လင္မင္းရဲ႕ခ်စ္လင္မင္းရဲ႕ခ်စ္လင္မင္းရဲ႕ခ်စ္လင္    ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    ဘယ္လိုထင္သလဲဘယ္လိုထင္သလဲဘယ္လိုထင္သလဲဘယ္လိုထင္သလဲ    ဘယ္လိုျမင္ဘယ္လိုျမင္ဘယ္လိုျမင္ဘယ္လိုျမင္သလဲဟုသလဲဟုသလဲဟုသလဲဟု    

သူ႔အေတြးကမာၻထဲကသူ႔အေတြးကမာၻထဲကသူ႔အေတြးကမာၻထဲကသူ႔အေတြးကမာၻထဲက    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    တုိးတုိးေလးတုိးတုိးေလးတုိးတုိးေလးတုိးတုိးေလး    ေမးလိုက္ေလသတည္း။ေမးလိုက္ေလသတည္း။ေမးလိုက္ေလသတည္း။ေမးလိုက္ေလသတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၁၁၁၁၁၁၁၁))))))))        

တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္တိုက္ပြဲအထပ္ထပ္        ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစ        

        

        

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏အခ်စ္ေတာင္ကုန္းေလး၏    အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ဖို႔အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ဖို႔အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ဖို႔အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ဖို႔    ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းအလိုသို႔ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းအလိုသို႔ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းအလိုသို႔ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းအလိုသို႔    

ေရာက္ရိွခ့ဲၿပီးခါမွေရာက္ရိွခ့ဲၿပီးခါမွေရာက္ရိွခ့ဲၿပီးခါမွေရာက္ရိွခ့ဲၿပီးခါမွ    ရင္သပ္႐ရင္သပ္႐ရင္သပ္႐ရင္သပ္႐ႈေမာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ႈေမာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ႈေမာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္ႈေမာအ့ံၾသကုန္ႏုိင္ဖြယ္    ေတာ္႐ုံေယာက္်ားတစ္ဦးေတာ္႐ုံေယာက္်ားတစ္ဦးေတာ္႐ုံေယာက္်ားတစ္ဦးေတာ္႐ုံေယာက္်ားတစ္ဦး    လုပ္ႏုိင္ခဲေသာလုပ္ႏုိင္ခဲေသာလုပ္ႏုိင္ခဲေသာလုပ္ႏုိင္ခဲေသာ    အာဂအလုပ္ႀကီးတစ္ခုကုိအာဂအလုပ္ႀကီးတစ္ခုကုိအာဂအလုပ္ႀကီးတစ္ခုကုိအာဂအလုပ္ႀကီးတစ္ခုကုိ    

လုပ္ႏုိင္စြမ္းခ့ဲသည့္လုပ္ႏုိင္စြမ္းခ့ဲသည့္လုပ္ႏုိင္စြမ္းခ့ဲသည့္လုပ္ႏုိင္စြမ္းခ့ဲသည့္    အခ်စ္သူရဲေကာင္းႀကီးအခ်စ္သူရဲေကာင္းႀကီးအခ်စ္သူရဲေကာင္းႀကီးအခ်စ္သူရဲေကာင္းႀကီး    ကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိ    ၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလး    ၾကည့္မိေလ၏။ၾကည့္မိေလ၏။ၾကည့္မိေလ၏။ၾကည့္မိေလ၏။    ေလာကႀကီးတြင္ေလာကႀကီးတြင္ေလာကႀကီးတြင္ေလာကႀကီးတြင္    မိမိ၏စိတ္ထဲမိမိ၏စိတ္ထဲမိမိ၏စိတ္ထဲမိမိ၏စိတ္ထဲ    

အသည္းထဲ၊အသည္းထဲ၊အသည္းထဲ၊အသည္းထဲ၊    ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    ငမ္းငမ္းတက္ငမ္းငမ္းတက္ငမ္းငမ္းတက္ငမ္းငမ္းတက္    မလုပ္ရမေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္မလုပ္ရမေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္မလုပ္ရမေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္မလုပ္ရမေနႏုိင္ေလာက္ေအာင္    စြဲလမ္းခ်စြဲလမ္းခ်စြဲလမ္းခ်စြဲလမ္းခ်စ္ခင္လြန္းလွသည့္စ္ခင္လြန္းလွသည့္စ္ခင္လြန္းလွသည့္စ္ခင္လြန္းလွသည့္    ''''စိတ္ဆင္႐ိုင္းစိတ္ဆင္႐ိုင္းစိတ္ဆင္႐ိုင္းစိတ္ဆင္႐ိုင္း''''    အားအားအားအား    

ဤကားဤကားဤကားဤကား    မလုပ္သင့္မလုပ္သင့္မလုပ္သင့္မလုပ္သင့္    မလုပ္ထိုက္ေသာမလုပ္ထိုက္ေသာမလုပ္ထိုက္ေသာမလုပ္ထိုက္ေသာ    အရာပါလားဟူသည့္အရာပါလားဟူသည့္အရာပါလားဟူသည့္အရာပါလားဟူသည့္    အသိဉာဏ္ပညာအသိဉာဏ္ပညာအသိဉာဏ္ပညာအသိဉာဏ္ပညာ    ဆင္ျခင္တုံတရားတည္းဟူေသာဆင္ျခင္တုံတရားတည္းဟူေသာဆင္ျခင္တုံတရားတည္းဟူေသာဆင္ျခင္တုံတရားတည္းဟူေသာ    ''''ခၽြန္းခၽြန္းခၽြန္းခၽြန္း''''    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    

အခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီ    အုပ္မိုးတားဆီးႏုိင္ဖို႔ဆိုသည္မွာအုပ္မိုးတားဆီးႏုိင္ဖို႔ဆိုသည္မွာအုပ္မိုးတားဆီးႏုိင္ဖို႔ဆိုသည္မွာအုပ္မိုးတားဆီးႏုိင္ဖို႔ဆိုသည္မွာ    အေျပာလြယ္သေလာက္အေျပာလြယ္သေလာက္အေျပာလြယ္သေလာက္အေျပာလြယ္သေလာက္    လက္ေတြ႔တြင္လက္ေတြ႔တြင္လက္ေတြ႔တြင္လက္ေတြ႔တြင္    ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။ခက္ခဲလြန္းလွပါ၏။    

    ျပင္ပရန္သူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ျပင္ပရန္သူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ျပင္ပရန္သူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ျပင္ပရန္သူေထာင္ေသာင္းႏွင့္    စစ္ခင္းရသစစ္ခင္းရသစစ္ခင္းရသစစ္ခင္းရသည္ထက္ည္ထက္ည္ထက္ည္ထက္    မိမိကုိယ္ထဲကမိမိကုိယ္ထဲကမိမိကုိယ္ထဲကမိမိကုိယ္ထဲက    ''''တဏွာစိတ္႐ိုင္းတဏွာစိတ္႐ိုင္းတဏွာစိတ္႐ိုင္းတဏွာစိတ္႐ိုင္း''''    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္    

စစ္ခင္းရသည့္စစ္ပြဲကစစ္ခင္းရသည့္စစ္ပြဲကစစ္ခင္းရသည့္စစ္ပြဲကစစ္ခင္းရသည့္စစ္ပြဲက    ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္ေလာကတြင္    အခက္ခဲဆုံး။အခက္ခဲဆုံး။အခက္ခဲဆုံး။အခက္ခဲဆုံး။    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    အခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံး    တိုက္ပြဲႀကီးကုိတိုက္ပြဲႀကီးကုိတိုက္ပြဲႀကီးကုိတိုက္ပြဲႀကီးကုိ    ႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္လာခ့ဲေသာႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္လာခ့ဲေသာႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္လာခ့ဲေသာႏိွမ္နင္းေအာင္ျမင္လာခ့ဲေသာ    

ေရွ႕တန္းျပန္ေရွ႕တန္းျပန္ေရွ႕တန္းျပန္ေရွ႕တန္းျပန္    ေအာင္ပြဲရေအာင္ပြဲရေအာင္ပြဲရေအာင္ပြဲရ    သူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္ႀကီးကသူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္ႀကီးကသူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္ႀကီးကသူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္ႀကီးက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ဘာမ်ားမွတ္ထင္ယူဆေလသည္မသိဘာမ်ားမွတ္ထင္ယူဆေလသည္မသိဘာမ်ားမွတ္ထင္ယူဆေလသည္မသိဘာမ်ားမွတ္ထင္ယူဆေလသည္မသိ... ... ... ... ဟုိးအေဝးဟုိးအေဝးဟုိးအေဝးဟုိးအေဝးႀကီးမွႀကီးမွႀကီးမွႀကီးမွ    
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မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္မေရာက္ေရာက္ေအာင္    လာေတြ႔ကာလာေတြ႔ကာလာေတြ႔ကာလာေတြ႔ကာ    အားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီး    ရင္ဖြင့္ရင္းရင္ဖြင့္ရင္းရင္ဖြင့္ရင္းရင္ဖြင့္ရင္း... ... ... ... သူ႔ျပႆနာကုိသူ႔ျပႆနာကုိသူ႔ျပႆနာကုိသူ႔ျပႆနာကုိ    ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔    

ေတာင္းဆိုေနေလၿပီတည္း။ေတာင္းဆိုေနေလၿပီတည္း။ေတာင္းဆိုေနေလၿပီတည္း။ေတာင္းဆိုေနေလၿပီတည္း။    

    ထိုသို႔စဥ္းစားမိသည္ႏွင့္ထိုသို႔စဥ္းစားမိသည္ႏွင့္ထိုသို႔စဥ္းစားမိသည္ႏွင့္ထိုသို႔စဥ္းစားမိသည္ႏွင့္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ေခါင္းနပမ္းႀကီးကာေခါင္းနပမ္းႀကီးကာေခါင္းနပမ္းႀကီးကာေခါင္းနပမ္းႀကီးကာ... ... ... ... ၾကက္သီးေမြညင္းေတြပင္ၾကက္သီးေမြညင္းေတြပင္ၾကက္သီးေမြညင္းေတြပင္ၾကက္သီးေမြညင္းေတြပင္    ထျဖန္းျဖန္းထျဖန္းျဖန္းထျဖန္းျဖန္းထျဖန္းျဖန္း    

ထသြားမိေလသည္။ထသြားမိေလသည္။ထသြားမိေလသည္။ထသြားမိေလသည္။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ကုိေကုိေကုိေကုိေမာင္လုံးေနရာတြင္မာင္လုံးေနရာတြင္မာင္လုံးေနရာတြင္မာင္လုံးေနရာတြင္    ရိွေနပါလွ်င္ရိွေနပါလွ်င္ရိွေနပါလွ်င္ရိွေနပါလွ်င္    ဘာဆက္လုပ္မည္နည္းဟူသည့္ဘာဆက္လုပ္မည္နည္းဟူသည့္ဘာဆက္လုပ္မည္နည္းဟူသည့္ဘာဆက္လုပ္မည္နည္းဟူသည့္    

ေမးခြန္းေလးကုိေမးခြန္းေလးကုိေမးခြန္းေလးကုိေမးခြန္းေလးကုိ    ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    ျပန္ေမးမိေတာ့ျပန္ေမးမိေတာ့ျပန္ေမးမိေတာ့ျပန္ေမးမိေတာ့... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား............    ေမးခြန္းကုိေမးခြန္းကုိေမးခြန္းကုိေမးခြန္းကုိ    မေျဖရဲေလာက္ေအာင္ပင္မေျဖရဲေလာက္ေအာင္ပင္မေျဖရဲေလာက္ေအာင္ပင္မေျဖရဲေလာက္ေအာင္ပင္    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    

မေသခ်ာမေသခ်ာမေသခ်ာမေသခ်ာ    မေရရာမေရရာမေရရာမေရရာ    ျဖစ္ရေၾကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း    ရွက္ရွက္ႏွင့္ပင္ရွက္ရွက္ႏွင့္ပင္ရွက္ရွက္ႏွင့္ပင္ရွက္ရွက္ႏွင့္ပင္    ဝန္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ဝန္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ဝန္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ဝန္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။    တကယ္တမ္းေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္တကယ္တမ္းေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္တကယ္တမ္းေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္တကယ္တမ္းေျပာၾကေၾကးဆိုလွ်င္    

စစ္သည္တစ္ေယာက္၏စစ္သည္တစ္ေယာက္၏စစ္သည္တစ္ေယာက္၏စစ္သည္တစ္ေယာက္၏    ပင္ကုိအစြမ္းသတိၱကုိပင္ကုိအစြမ္းသတိၱကုိပင္ကုိအစြမ္းသတိၱကုိပင္ကုိအစြမ္းသတိၱကုိ    တကယ့္စတကယ့္စတကယ့္စတကယ့္စစ္ေျမျပင္မွာစ္ေျမျပင္မွာစ္ေျမျပင္မွာစ္ေျမျပင္မွာ    ရန္သူႏွင့္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ရန္သူႏွင့္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ရန္သူႏွင့္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ရန္သူႏွင့္နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔    ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔မွသာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔မွသာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔မွသာရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔မွသာ    

အမွန္အတိုင္းအမွန္အတိုင္းအမွန္အတိုင္းအမွန္အတိုင္း    သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။သိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။    ပါးစပ္ကပါးစပ္ကပါးစပ္ကပါးစပ္က    စက္ေသနတ္ႏွင့္စက္ေသနတ္ႏွင့္စက္ေသနတ္ႏွင့္စက္ေသနတ္ႏွင့္    ပစ္ၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေတာ့ပစ္ၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေတာ့ပစ္ၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေတာ့ပစ္ၾကေၾကးဆိုလွ်င္ေတာ့    အာက်ယ္သည့္အာက်ယ္သည့္အာက်ယ္သည့္အာက်ယ္သည့္    သူ၏သူ၏သူ၏သူ၏    

ေသနတ္က်ည္ဆန္ကေသနတ္က်ည္ဆန္ကေသနတ္က်ည္ဆန္ကေသနတ္က်ည္ဆန္က    ပုိစြမ္းသေယာက္ပုိစြမ္းသေယာက္ပုိစြမ္းသေယာက္ပုိစြမ္းသေယာက္    ထင္ရၿမဲထင္ရၿမဲထင္ရၿမဲထင္ရၿမဲ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ယခုလည္းၾကည့္ပါယခုလည္းၾကည့္ပါယခုလည္းၾကည့္ပါယခုလည္းၾကည့္ပါဦး၊ဦး၊ဦး၊ဦး၊    သူေဘးကသူေဘးကသူေဘးကသူေဘးက    နားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္း    

သူရဲေကာင္းပမာသူရဲေကာင္းပမာသူရဲေကာင္းပမာသူရဲေကာင္းပမာ    ေလးစားအားက်ရသည့္ေလးစားအားက်ရသည့္ေလးစားအားက်ရသည့္ေလးစားအားက်ရသည့္    ကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔    တကူးတကတကူးတကတကူးတကတကူးတက    မရမကမရမကမရမကမရမက    

ရွာေဖြကာရွာေဖြကာရွာေဖြကာရွာေဖြကာ    ေတာင္းခံလာေခ်ၿပီေတာင္းခံလာေခ်ၿပီေတာင္းခံလာေခ်ၿပီေတာင္းခံလာေခ်ၿပီ... ... ... ... သူဘာမ်ားသူဘာမ်ားသူဘာမ်ားသူဘာမ်ား    အႀကံေပးရမည္နည္း။အႀကံေပးရမည္နည္း။အႀကံေပးရမည္နည္း။အႀကံေပးရမည္နည္း။    

    ''''''''ဒီေန႔ဒီေန႔ဒီေန႔ဒီေန႔    ကုိေမာင္လုံးနဲ႔ေတြ႔ရတာကုိေမာင္လုံးနဲ႔ေတြ႔ရတာကုိေမာင္လုံးနဲ႔ေတြ႔ရတာကုိေမာင္လုံးနဲ႔ေတြ႔ရတာ    ကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာကၽြန္ေတာ့္ဘဝမွာ    ေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္ေတာ့္ကုိ    အက်ဳးိရိွသြားတယ္။အက်ဳးိရိွသြားတယ္။အက်ဳးိရိွသြားတယ္။အက်ဳးိရိွသြားတယ္။    ေလးစားေလးစားေလးစားေလးစားအားက်စရာအားက်စရာအားက်စရာအားက်စရာ    

အတုယူခ်င္စရာေတြလည္းအတုယူခ်င္စရာေတြလည္းအတုယူခ်င္စရာေတြလည္းအတုယူခ်င္စရာေတြလည္း    တစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီးတစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီးတစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီးတစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီး    ရလုိက္တယ္။ရလုိက္တယ္။ရလုိက္တယ္။ရလုိက္တယ္။    ကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးကကုိေမာင္လုံးက    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    ကူညီေျဖရွင္းေပးပါဦးလုိ႔သာကူညီေျဖရွင္းေပးပါဦးလုိ႔သာကူညီေျဖရွင္းေပးပါဦးလုိ႔သာကူညီေျဖရွင္းေပးပါဦးလုိ႔သာ    

ပါးစပ္ကေျပာေနတာပါးစပ္ကေျပာေနတာပါးစပ္ကေျပာေနတာပါးစပ္ကေျပာေနတာ... ... ... ... တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ျပႆနာဟာျပႆနာဟာျပႆနာဟာျပႆနာဟာ    ကုိေမာင္လုံးကုိယ္တိုင္ကုိေမာင္လုံးကုိယ္တိုင္ကုိေမာင္လုံးကုိယ္တိုင္ကုိေမာင္လုံးကုိယ္တိုင္    ေျဖရွင္းၿပီးခ့ဲပါၿပီ။ေျဖရွင္းၿပီးခ့ဲပါၿပီ။ေျဖရွင္းၿပီးခ့ဲပါၿပီ။ေျဖရွင္းၿပီးခ့ဲပါၿပီ။    အဲဒီအတိုင္းေလးသာအဲဒီအတိုင္းေလးသာအဲဒီအတိုင္းေလးသာအဲဒီအတိုင္းေလးသာ    

ဆက္ၿပီးေနသြားဖုိ႔ပဲဆက္ၿပီးေနသြားဖုိ႔ပဲဆက္ၿပီးေနသြားဖုိ႔ပဲဆက္ၿပီးေနသြားဖုိ႔ပဲ    ရိွေတာ့တာပါ။ရိွေတာ့တာပါ။ရိွေတာ့တာပါ။ရိွေတာ့တာပါ။    အခုအခုအခုအခု    ျဖစ္ပြားျဖစ္ပြားျဖစ္ပြားျဖစ္ပြားသြားခ့ဲတ့ဲသြားခ့ဲတ့ဲသြားခ့ဲတ့ဲသြားခ့ဲတ့ဲ    ျဖစ္ရပ္ကေလးကုိျဖစ္ရပ္ကေလးကုိျဖစ္ရပ္ကေလးကုိျဖစ္ရပ္ကေလးကုိ    ေသခ်ာစိစစ္ေသခ်ာစိစစ္ေသခ်ာစိစစ္ေသခ်ာစိစစ္    ေလ့လာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေလ့လာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေလ့လာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေလ့လာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္    

ကုိေမာင္လုံးဟာကုိေမာင္လုံးဟာကုိေမာင္လုံးဟာကုိေမာင္လုံးဟာ    လူသားတစ္ေယာက္ပီပီလူသားတစ္ေယာက္ပီပီလူသားတစ္ေယာက္ပီပီလူသားတစ္ေယာက္ပီပီ    အမွားေလးေတြ၊အမွားေလးေတြ၊အမွားေလးေတြ၊အမွားေလးေတြ၊    ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေလးေတြ    ရိွေနမယ္ဆိုတာရိွေနမယ္ဆိုတာရိွေနမယ္ဆိုတာရိွေနမယ္ဆိုတာ    လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။    

ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    ဒီျဖစ္ရပ္ေလးကေနဒီျဖစ္ရပ္ေလးကေနဒီျဖစ္ရပ္ေလးကေနဒီျဖစ္ရပ္ေလးကေန    ကုိေမာင္လုံးအေနနဲ႔ကုိေမာင္လုံးအေနနဲ႔ကုိေမာင္လုံးအေနနဲ႔ကုိေမာင္လုံးအေနနဲ႔    သင္ခန္းစာေလးေတြ၊သင္ခန္းစာေလးေတြ၊သင္ခန္းစာေလးေတြ၊သင္ခန္းစာေလးေတြ၊    အက်ဳိးေက်းဇူးေလးေတြအက်ဳိးေက်းဇူးေလးေတြအက်ဳိးေက်းဇူးေလးေတြအက်ဳိးေက်းဇူးေလးေတြ    ဆိုရင္လည္းဆိုရင္လည္းဆိုရင္လည္းဆိုရင္လည္း    ယူယူယူယူတတ္ရင္တတ္ရင္တတ္ရင္တတ္ရင္    

အမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီးအမ်ားႀကီး    ရခ့ဲတာအမွန္ပါပဲ။ရခ့ဲတာအမွန္ပါပဲ။ရခ့ဲတာအမွန္ပါပဲ။ရခ့ဲတာအမွန္ပါပဲ။    

    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    အခ်က္အေနနဲ႔အခ်က္အေနနဲ႔အခ်က္အေနနဲ႔အခ်က္အေနနဲ႔    ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕    လိင္စိတ္လို႔လိင္စိတ္လို႔လိင္စိတ္လို႔လိင္စိတ္လို႔    ေခၚရမယ့္ေခၚရမယ့္ေခၚရမယ့္ေခၚရမယ့္    ေယာက္်ားအားေတြနဲ႔ေယာက္်ားအားေတြနဲ႔ေယာက္်ားအားေတြနဲ႔ေယာက္်ားအားေတြနဲ႔    ပတ္သက္လို႔ဆိုရင္လည္းပတ္သက္လို႔ဆိုရင္လည္းပတ္သက္လို႔ဆိုရင္လည္းပတ္သက္လို႔ဆိုရင္လည္း    

အရင္ကအရင္ကအရင္ကအရင္က    ဇနီးသည္ျဖစ္တ့ဲေဆြေဆြနဲ႔ဇနီးသည္ျဖစ္တ့ဲေဆြေဆြနဲ႔ဇနီးသည္ျဖစ္တ့ဲေဆြေဆြနဲ႔ဇနီးသည္ျဖစ္တ့ဲေဆြေဆြနဲ႔    အဆင္မေျပျဖစ္ရာကအဆင္မေျပျဖစ္ရာကအဆင္မေျပျဖစ္ရာကအဆင္မေျပျဖစ္ရာက    ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္    ေယာက္်ားမပီသေတာ့ဘူး။ေယာက္်ားမပီသေတာ့ဘူး။ေယာက္်ားမပီသေတာ့ဘူး။ေယာက္်ားမပီသေတာ့ဘူး။    

ပန္းေသပန္းညႇိဳးပန္းေသပန္းညႇိဳးပန္းေသပန္းညႇိဳးပန္းေသပန္းညႇိဳး    ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔    ထင္ၿပီးထင္ၿပီးထင္ၿပီးထင္ၿပီး    စိတ္ညစ္စိတ္ဓာတ္က်ခ့ဲရာကစိတ္ညစ္စိတ္ဓာတ္က်ခ့ဲရာကစိတ္ညစ္စိတ္ဓာတ္က်ခ့ဲရာကစိတ္ညစ္စိတ္ဓာတ္က်ခ့ဲရာက    ေဝေဝဆိုတ့ဲေဝေဝဆိုတ့ဲေဝေဝဆိုတ့ဲေဝေဝဆိုတ့ဲ    ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ခ်စ္ဦးသူနဲ႔ခ်စ္ဦးသူနဲ႔    ေတြ႔တဲ့အခါေတြ႔တဲ့အခါေတြ႔တဲ့အခါေတြ႔တဲ့အခါ    

ညႇိဳးေနတယ္လို႔ထင္တ့ဲညႇိဳးေနတယ္လို႔ထင္တ့ဲညႇိဳးေနတယ္လို႔ထင္တ့ဲညႇိဳးေနတယ္လို႔ထင္တ့ဲ    ပန္းေလးဟာပန္းေလးဟာပန္းေလးဟာပန္းေလးဟာ    တကယ္ညႇိဳးေနတာတကယ္ညႇိဳးေနတာတကယ္ညႇိဳးေနတာတကယ္ညႇိဳးေနတာ    မဟုတ္မွန္းမဟုတ္မွန္းမဟုတ္မွန္းမဟုတ္မွန္း    လက္ေတြ႔သိသြားခ့ဲၿပီလက္ေတြ႔သိသြားခ့ဲၿပီလက္ေတြ႔သိသြားခ့ဲၿပီလက္ေတြ႔သိသြားခ့ဲၿပီ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    အိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာအိမ္ကြင္းမွာ    

မလန္းဘဲမလန္းဘဲမလန္းဘဲမလန္းဘဲ    အေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာအေဝးကြင္းမွာ    လန္းတ့ဲပန္းလုိ႔ေတာင္လန္းတ့ဲပန္းလုိ႔ေတာင္လန္းတ့ဲပန္းလုိ႔ေတာင္လန္းတ့ဲပန္းလုိ႔ေတာင္    ရယ္စရာေျပာခ့ဲေသးတာပဲ။ရယ္စရာေျပာခ့ဲေသးတာပဲ။ရယ္စရာေျပာခ့ဲေသးတာပဲ။ရယ္စရာေျပာခ့ဲေသးတာပဲ။    ဘယ္ကြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ဘယ္ကြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ဘယ္ကြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ဘယ္ကြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္    လန္းေနၿပီဆိုလန္းေနၿပီဆိုလန္းေနၿပီဆိုလန္းေနၿပီဆိုတာတာတာတာ    

သိလိုက္ရတာကုိကသိလိုက္ရတာကုိကသိလိုက္ရတာကုိကသိလိုက္ရတာကုိက    ဝမ္းသာစရာပဲ။ဝမ္းသာစရာပဲ။ဝမ္းသာစရာပဲ။ဝမ္းသာစရာပဲ။    လန္းေနတာသိရၿပီဆိုရင္လန္းေနတာသိရၿပီဆိုရင္လန္းေနတာသိရၿပီဆိုရင္လန္းေနတာသိရၿပီဆိုရင္    အိမ္ကြင္းမွာျပန္ၿပီးအိမ္ကြင္းမွာျပန္ၿပီးအိမ္ကြင္းမွာျပန္ၿပီးအိမ္ကြင္းမွာျပန္ၿပီး    လန္းလာေအာင္လန္းလာေအာင္လန္းလာေအာင္လန္းလာေအာင္    လုပ္လုိ႔ရတ့ဲနည္းလမ္းေတြလုပ္လုိ႔ရတ့ဲနည္းလမ္းေတြလုပ္လုိ႔ရတ့ဲနည္းလမ္းေတြလုပ္လုိ႔ရတ့ဲနည္းလမ္းေတြ    

အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ဗ်ာ။အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ဗ်ာ။အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ဗ်ာ။အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ဗ်ာ။    အ့ဲဒီအတြက္အ့ဲဒီအတြက္အ့ဲဒီအတြက္အ့ဲဒီအတြက္    ဘာမွမပူနဲ႔၊ဘာမွမပူနဲ႔၊ဘာမွမပူနဲ႔၊ဘာမွမပူနဲ႔၊    ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္    ေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္း    ကူညီႏုိင္ပါတယ္ကူညီႏုိင္ပါတယ္ကူညီႏုိင္ပါတယ္ကူညီႏုိင္ပါတယ္... ... ... ... အနာသိရင္အနာသိရင္အနာသိရင္အနာသိရင္    

ေဆးရိွတယ္မဟုတ္လား။ေဆးရိွတယ္မဟုတ္လား။ေဆးရိွတယ္မဟုတ္လား။ေဆးရိွတယ္မဟုတ္လား။    

    ေနာက္တစ္ခ်က္ကေနာက္တစ္ခ်က္ကေနာက္တစ္ခ်က္ကေနာက္တစ္ခ်က္က    ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    အဖိုးမျဖတ္ႏုိအဖိုးမျဖတ္ႏုိအဖိုးမျဖတ္ႏုိအဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္င္ေလာက္ေအာင္င္ေလာက္ေအာင္င္ေလာက္ေအာင္    အက်ဳိးရိွသြားတာတစ္ခုကအက်ဳိးရိွသြားတာတစ္ခုကအက်ဳိးရိွသြားတာတစ္ခုကအက်ဳိးရိွသြားတာတစ္ခုက    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး    ငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္ကငယ္ငယ္က    

တစ္ခဏေလးဆုံေတြ႔ခ့ဲရၿပီးတစ္ခဏေလးဆုံေတြ႔ခ့ဲရၿပီးတစ္ခဏေလးဆုံေတြ႔ခ့ဲရၿပီးတစ္ခဏေလးဆုံေတြ႔ခ့ဲရၿပီး    ခ်စ္ခြင့္ပန္ဖုိ႔ခ်စ္ခြင့္ပန္ဖုိ႔ခ်စ္ခြင့္ပန္ဖုိ႔ခ်စ္ခြင့္ပန္ဖုိ႔    ျပင္ဆင္ၿပီးကာမွျပင္ဆင္ၿပီးကာမွျပင္ဆင္ၿပီးကာမွျပင္ဆင္ၿပီးကာမွ    ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕    ဘဝထဲကဘဝထဲကဘဝထဲကဘဝထဲက    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ေပာ်က္ကြယ္သြားခ့ဲတ့ဲေပာ်က္ကြယ္သြားခ့ဲတ့ဲေပာ်က္ကြယ္သြားခ့ဲတ့ဲေပာ်က္ကြယ္သြားခ့ဲတ့ဲ    

စိတ္ကူးထဲကစိတ္ကူးထဲကစိတ္ကူးထဲကစိတ္ကူးထဲက    ငယ္ခ်စ္ဦးေဝေဝနဲ႔ငယ္ခ်စ္ဦးေဝေဝနဲ႔ငယ္ခ်စ္ဦးေဝေဝနဲ႔ငယ္ခ်စ္ဦးေဝေဝနဲ႔    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျပန္လည္ဆုံစည္းလိုက္ရတယ္။ျပန္လည္ဆုံစည္းလိုက္ရတယ္။ျပန္လည္ဆုံစည္းလိုက္ရတယ္။ျပန္လည္ဆုံစည္းလိုက္ရတယ္။    ကုိယ္ကခ်စ္ေနတာကုိလည္းကုိယ္ကခ်စ္ေနတာကုိလည္းကုိယ္ကခ်စ္ေနတာကုိလည္းကုိယ္ကခ်စ္ေနတာကုိလည္း    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    

ေျပာခြင့္ေျပာခြင့္ေျပာခြင့္ေျပာခြင့္ရ႐ုံသာမကရ႐ုံသာမကရ႐ုံသာမကရ႐ုံသာမက    သူ႔ဆီကသူ႔ဆီကသူ႔ဆီကသူ႔ဆီက    တုံ႔ျပန္ေမတၱာကုိလည္းတုံ႔ျပန္ေမတၱာကုိလည္းတုံ႔ျပန္ေမတၱာကုိလည္းတုံ႔ျပန္ေမတၱာကုိလည္း    ရခ့ဲၿပီပဲ။ရခ့ဲၿပီပဲ။ရခ့ဲၿပီပဲ။ရခ့ဲၿပီပဲ။    ခ်စ္ဦးသူဆီကခ်စ္ဦးသူဆီကခ်စ္ဦးသူဆီကခ်စ္ဦးသူဆီက    အခ်စ္ကုိအခ်စ္ကုိအခ်စ္ကုိအခ်စ္ကုိ    ျပန္ရလုိက္တာဟာျပန္ရလုိက္တာဟာျပန္ရလုိက္တာဟာျပန္ရလုိက္တာဟာ    ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    

ေက်နပ္ခ်င္စရာေက်နပ္ခ်င္စရာေက်နပ္ခ်င္စရာေက်နပ္ခ်င္စရာ    အေကာင္းဆုံးလုိအင္ဆႏၵတစ္ခုအေကာင္းဆုံးလုိအင္ဆႏၵတစ္ခုအေကာင္းဆုံးလုိအင္ဆႏၵတစ္ခုအေကာင္းဆုံးလုိအင္ဆႏၵတစ္ခု    ျပည့္စုံသြားခ့ဲၿပီလို႔ျပည့္စုံသြားခ့ဲၿပီလို႔ျပည့္စုံသြားခ့ဲၿပီလို႔ျပည့္စုံသြားခ့ဲၿပီလို႔    ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္သင့္ပါတယ္။ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္သင့္ပါတယ္။ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္သင့္ပါတယ္။ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္သင့္ပါတယ္။    ေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက္ၿပီး    ကုိေမာင္လုံးပဲကုိေမာင္လုံးပဲကုိေမာင္လုံးပဲကုိေမာင္လုံးပဲ    

ခုနကခုနကခုနကခုနက    ေျပာခ့ဲၿပီးၿပီေျပာခ့ဲၿပီးၿပီေျပာခ့ဲၿပီးၿပီေျပာခ့ဲၿပီးၿပီ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    ခ်စ္ဦးခ်စ္ဦးခ်စ္ဦးခ်စ္ဦးသူေဝေဝကုိလည္းသူေဝေဝကုိလည္းသူေဝေဝကုိလည္းသူေဝေဝကုိလည္း    သူ႔အက်ဳိးကုိသူ႔အက်ဳိးကုိသူ႔အက်ဳိးကုိသူ႔အက်ဳိးကုိ    တကယ္လိုလားတ့ဲတကယ္လိုလားတ့ဲတကယ္လိုလားတ့ဲတကယ္လိုလားတ့ဲ    ေမတၱာစစ္နဲ႔ေမတၱာစစ္နဲ႔ေမတၱာစစ္နဲ႔ေမတၱာစစ္နဲ႔    
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မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လိုပဲမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လိုပဲမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လိုပဲမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လိုပဲ    ၅၂၈၅၂၈၅၂၈၅၂၈    ေမတၱာနဲ႔ေမတၱာနဲ႔ေမတၱာနဲ႔ေမတၱာနဲ႔    ခ်စ္သြားေတာ့မယ္လုိ႔ခ်စ္သြားေတာ့မယ္လုိ႔ခ်စ္သြားေတာ့မယ္လုိ႔ခ်စ္သြားေတာ့မယ္လုိ႔    ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီဆိုဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီဆိုဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီဆိုဆုံးျဖတ္လိုက္ပါၿပီဆို    သာဓုပါဗ်ာ။သာဓုပါဗ်ာ။သာဓုပါဗ်ာ။သာဓုပါဗ်ာ။    သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု    သာဓုသာဓုသာဓုသာဓု... ... ... ... 

ဒါဟာဒါဟာဒါဟာဒါဟာ    အင္မတန္ကုိအင္မတန္ကုိအင္မတန္ကုိအင္မတန္ကုိ    ေလးစားအတုယူထိုက္တ့ဲ၊ေလးစားအတုယူထိုက္တ့ဲ၊ေလးစားအတုယူထိုက္တ့ဲ၊ေလးစားအတုယူထိုက္တ့ဲ၊    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မေမွ်ာ္ကုိးေမတၱာမေမွ်ာ္ကုိးေမတၱာမေမွ်ာ္ကုိးေမတၱာမေမွ်ာ္ကုိးေမတၱာစစ္စစ္စစ္စစ္    ေမတၱာမွန္ေမတၱာမွန္ေမတၱာမွန္ေမတၱာမွန္    Platonic Love Platonic Love Platonic Love Platonic Love ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔    

ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ဆိုႏိုင္ပါတယ္။    အခ်ိန္အခါေတြ၊အခ်ိန္အခါေတြ၊အခ်ိန္အခါေတြ၊အခ်ိန္အခါေတြ၊    ေနရာေဒသေတြ၊ေနရာေဒသေတြ၊ေနရာေဒသေတြ၊ေနရာေဒသေတြ၊    ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ    ဘာဆိုဘာမွမပါဘဲဘာဆိုဘာမွမပါဘဲဘာဆိုဘာမွမပါဘဲဘာဆိုဘာမွမပါဘဲ    ႐ိုး႐ုိးေလး႐ိုး႐ုိးေလး႐ိုး႐ုိးေလး႐ိုး႐ုိးေလး    ခ်စ္ၾကတ့ဲခ်စ္ၾကတ့ဲခ်စ္ၾကတ့ဲခ်စ္ၾကတ့ဲ    ခ်စ္သူေတြရဲ႕ခ်စ္သူေတြရဲ႕ခ်စ္သူေတြရဲ႕ခ်စ္သူေတြရဲ႕    

အခ်စ္မ်ဳိးပဲေပါ့။အခ်စ္မ်ဳိးပဲေပါ့။အခ်စ္မ်ဳိးပဲေပါ့။အခ်စ္မ်ဳိးပဲေပါ့။    တစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲ    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး    သတိထားရမွာကသတိထားရမွာကသတိထားရမွာကသတိထားရမွာက    ေနာက္ဆိုရင္ေနာက္ဆိုရင္ေနာက္ဆိုရင္ေနာက္ဆိုရင္    ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔ေဝေဝနဲ႔    ႏွစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ေယာက္တည္း        စိတ္ကြယ္ရာေတြမွာစိတ္ကြယ္ရာေတြမွာစိတ္ကြယ္ရာေတြမွာစိတ္ကြယ္ရာေတြမွာ    

မေတြ႔မိေအာင္မေတြ႔မိေအာင္မေတြ႔မိေအာင္မေတြ႔မိေအာင္    သတိထားဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။သတိထားဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။သတိထားဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။သတိထားဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။    အခ်စ္ဆိုတာကလည္းအခ်စ္ဆိုတာကလည္းအခ်စ္ဆိုတာကလည္းအခ်စ္ဆိုတာကလည္း    ခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားလုိပဲခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားလုိပဲခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားလုိပဲခ်ဥ္သီးနဲ႔ဆားလုိပဲ    အတူထားတာၾကာသြားရင္အတူထားတာၾကာသြားရင္အတူထားတာၾကာသြားရင္အတူထားတာၾကာသြားရင္    

အရည္ေပ်ာ္သြားတတ္လြန္းလုိ႔ပါ။အရည္ေပ်ာ္သြားတတ္လြန္းလုိ႔ပါ။အရည္ေပ်ာ္သြားတတ္လြန္းလုိ႔ပါ။အရည္ေပ်ာ္သြားတတ္လြန္းလုိ႔ပါ။    ဒါကဒါကဒါကဒါက    ကုိေမာင္လုံးရဲ႕သိကၡာကုိေမာင္လုံးရဲ႕သိကၡာကုိေမာင္လုံးရဲ႕သိကၡာကုိေမာင္လုံးရဲ႕သိကၡာ    သမာဓိေတြကုိသမာဓိေတြကုိသမာဓိေတြကုိသမာဓိေတြကုိ    အထင္ေသးလုိ႔အထင္ေသးလုိ႔အထင္ေသးလုိ႔အထင္ေသးလုိ႔    မဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူး............    ျဖစ္တတ္တ့ဲျဖစ္တတ္တ့ဲျဖစ္တတ္တ့ဲျဖစ္တတ္တ့ဲ    

သဘာဝေလးတစ္ခုမို႔သဘာဝေလးတစ္ခုမို႔သဘာဝေလးတစ္ခုမို႔သဘာဝေလးတစ္ခုမို႔    ဆိုတာရယ္ဆိုတာရယ္ဆိုတာရယ္ဆိုတာရယ္    ကုိေမာင္လုံးကလည္းကုိေမာင္လုံးကလည္းကုိေမာင္လုံးကလည္းကုိေမာင္လုံးကလည္း    ေဝေဝနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ေဝေဝနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ေဝေဝနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ေဝေဝနဲ႔ပတ္သက္လာရင္    လူခ်င္းမေတြ႔ရဘဲလူခ်င္းမေတြ႔ရဘဲလူခ်င္းမေတြ႔ရဘဲလူခ်င္းမေတြ႔ရဘဲ    

စိတ္ထဲေတြးလုိက္႐ုံနဲစိတ္ထဲေတြးလုိက္႐ုံနဲစိတ္ထဲေတြးလုိက္႐ုံနဲစိတ္ထဲေတြးလုိက္႐ုံနဲ႔တင္ကုိ႔တင္ကုိ႔တင္ကုိ႔တင္ကုိ    ခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြကခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြကခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြကခ်စ္ခ်င္စိတ္ေတြက    တဖြားဖြားေပၚလာၿပီးတဖြားဖြားေပၚလာၿပီးတဖြားဖြားေပၚလာၿပီးတဖြားဖြားေပၚလာၿပီး    ပန္းကပန္းကပန္းကပန္းက    အလန္းလြန္ေနတတ္တယ္လုိ႔အလန္းလြန္ေနတတ္တယ္လုိ႔အလန္းလြန္ေနတတ္တယ္လုိ႔အလန္းလြန္ေနတတ္တယ္လုိ႔    

ေျပာထားတယ္မဟုတ္လား။ေျပာထားတယ္မဟုတ္လား။ေျပာထားတယ္မဟုတ္လား။ေျပာထားတယ္မဟုတ္လား။    ဒီေလာက္လန္းေနတ့ဲပန္းနဲ႔ဒီေလာက္လန္းေနတ့ဲပန္းနဲ႔ဒီေလာက္လန္းေနတ့ဲပန္းနဲ႔ဒီေလာက္လန္းေနတ့ဲပန္းနဲ႔    ေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိေဝေဝ့ကုိ    ဒီလိုဆိတ္ကြယ္ရာမွာဒီလိုဆိတ္ကြယ္ရာမွာဒီလိုဆိတ္ကြယ္ရာမွာဒီလိုဆိတ္ကြယ္ရာမွာ    ထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါထပ္ခါ    သြားထပ္ေတြ႔မိရင္သြားထပ္ေတြ႔မိရင္သြားထပ္ေတြ႔မိရင္သြားထပ္ေတြ႔မိရင္    

တစ္ေကြ႔မဟုတ္တစ္ေကြ႔မွာတစ္ေကြ႔မဟုတ္တစ္ေကြ႔မွာတစ္ေကြ႔မဟုတ္တစ္ေကြ႔မွာတစ္ေကြ႔မဟုတ္တစ္ေကြ႔မွာ    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ေပါက္ကြဲထြက္သြားႏိုင္တ့ဲေပါက္ကြဲထြက္သြားႏိုင္တ့ဲေပါက္ကြဲထြက္သြားႏိုင္တ့ဲေပါက္ကြဲထြက္သြားႏိုင္တ့ဲ    အႏၲရာယ္ရိွတယ္။အႏၲရာယ္ရိွတယ္။အႏၲရာယ္ရိွတယ္။အႏၲရာယ္ရိွတယ္။    ဒီလုိကိဒီလုိကိဒီလုိကိဒီလုိကိစၥမ်ဳိးဆိုတာစၥမ်ဳိးဆိုတာစၥမ်ဳိးဆိုတာစၥမ်ဳိးဆိုတာ    

ပထမဆုံးတစ္ခါမွာပဲပထမဆုံးတစ္ခါမွာပဲပထမဆုံးတစ္ခါမွာပဲပထမဆုံးတစ္ခါမွာပဲ    အခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံး... ... ... ... တစ္ခါၿပီးသြားၿပီဆုိတာနဲ႔တစ္ခါၿပီးသြားၿပီဆုိတာနဲ႔တစ္ခါၿပီးသြားၿပီဆုိတာနဲ႔တစ္ခါၿပီးသြားၿပီဆုိတာနဲ႔    တစ္တက္စားလည္းတစ္တက္စားလည္းတစ္တက္စားလည္းတစ္တက္စားလည္း    ၾကက္သြန္ပဲၾကက္သြန္ပဲၾကက္သြန္ပဲၾကက္သြန္ပဲ    မထူးေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီးမထူးေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီးမထူးေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီးမထူးေတာ့ပါဘူးဆိုၿပီး    

မထူးဇာတ္ခင္းတတ္ၾကလြန္းလုိ႔မထူးဇာတ္ခင္းတတ္ၾကလြန္းလုိ႔မထူးဇာတ္ခင္းတတ္ၾကလြန္းလုိ႔မထူးဇာတ္ခင္းတတ္ၾကလြန္းလုိ႔    ကုိေမာင္လုံးေရ။ကုိေမာင္လုံးေရ။ကုိေမာင္လုံးေရ။ကုိေမာင္လုံးေရ။    ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္    ေဝေဝ့ကုိေတာ့ေဝေဝ့ကုိေတာ့ေဝေဝ့ကုိေတာ့ေဝေဝ့ကုိေတာ့    တကယ့္မိတ္ေဆြတကယ့္မိတ္ေဆြတကယ့္မိတ္ေဆြတကယ့္မိတ္ေဆြ    သူငယ္ခ်င္းလုိပဲသူငယ္ခ်င္းလုိပဲသူငယ္ခ်င္းလုိပဲသူငယ္ခ်င္းလုိပဲ    

ခပ္ေဝးေဝးကေနခပ္ေဝးေဝးကေနခပ္ေဝးေဝးကေနခပ္ေဝးေဝးကေန    ခ်စ္ခင္စြာနဲ႔ပဲခ်စ္ခင္စြာနဲ႔ပဲခ်စ္ခင္စြာနဲ႔ပဲခ်စ္ခင္စြာနဲ႔ပဲ    ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေကူညီေစာင့္ေရွာက္ေကူညီေစာင့္ေရွာက္ေကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနမယ္ဆိုရင္ပးေနမယ္ဆိုရင္ပးေနမယ္ဆိုရင္ပးေနမယ္ဆိုရင္    လုံေလာက္ၿပီလုိ႔လုံေလာက္ၿပီလုိ႔လုံေလာက္ၿပီလုိ႔လုံေလာက္ၿပီလုိ႔    အတိုင္းအတာအတိုင္းအတာအတိုင္းအတာအတိုင္းအတာ    

အကန္႔အသတ္တစ္ခုကုိေတာ့အကန္႔အသတ္တစ္ခုကုိေတာ့အကန္႔အသတ္တစ္ခုကုိေတာ့အကန္႔အသတ္တစ္ခုကုိေတာ့    ျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသား    ထားဖို႔လုိပါတယ္။ထားဖို႔လုိပါတယ္။ထားဖို႔လုိပါတယ္။ထားဖို႔လုိပါတယ္။    ႏို႔မဟုတ္ရင္ႏို႔မဟုတ္ရင္ႏို႔မဟုတ္ရင္ႏို႔မဟုတ္ရင္    သဒၵါလြန္ရင္သဒၵါလြန္ရင္သဒၵါလြန္ရင္သဒၵါလြန္ရင္    တဏွာကၽြံတတ္တယ္ဆုိတ့ဲတဏွာကၽြံတတ္တယ္ဆုိတ့ဲတဏွာကၽြံတတ္တယ္ဆုိတ့ဲတဏွာကၽြံတတ္တယ္ဆုိတ့ဲ    

စကားေလးလိုစကားေလးလိုစကားေလးလိုစကားေလးလို    ျဖစ္သြားမွာစုိးလုိ႔ပါ။ျဖစ္သြားမွာစုိးလုိ႔ပါ။ျဖစ္သြားမွာစုိးလုိ႔ပါ။ျဖစ္သြားမွာစုိးလုိ႔ပါ။    

    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    ကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိ    ခ်ီးက်ဴးခ်င္တာကခ်ီးက်ဴးခ်င္တာကခ်ီးက်ဴးခ်င္တာကခ်ီးက်ဴးခ်င္တာက    အခုျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအခုျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအခုျဖစ္ခ့ဲတ့ဲအခုျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ    ကိစၥမွာကိစၥမွာကိစၥမွာကိစၥမွာ    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး... ... ... ... ဆုံးျဆုံးျဆုံးျဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခါနီးမွာဖတ္ခ်က္ခ်ခါနီးမွာဖတ္ခ်က္ခ်ခါနီးမွာဖတ္ခ်က္ခ်ခါနီးမွာ    ျဖစ္သြားခ့ဲတ့ဲျဖစ္သြားခ့ဲတ့ဲျဖစ္သြားခ့ဲတ့ဲျဖစ္သြားခ့ဲတ့ဲ    

ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕ကုိေမာင္လုံးရဲ႕    စိတ္ထားသေဘာထားပဲစိတ္ထားသေဘာထားပဲစိတ္ထားသေဘာထားပဲစိတ္ထားသေဘာထားပဲ    ျဖစ္တယ္။ျဖစ္တယ္။ျဖစ္တယ္။ျဖစ္တယ္။    အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့အဲဒါကေတာ့    ကုိေမာင္လုံးဘဝမွာကုိေမာင္လုံးဘဝမွာကုိေမာင္လုံးဘဝမွာကုိေမာင္လုံးဘဝမွာ    ကံဆိုးၿပီးကံဆိုးၿပီးကံဆိုးၿပီးကံဆိုးၿပီး    နိမ့္က်ႏြမ္းပါးေနတ့ဲ၊နိမ့္က်ႏြမ္းပါးေနတ့ဲ၊နိမ့္က်ႏြမ္းပါးေနတ့ဲ၊နိမ့္က်ႏြမ္းပါးေနတ့ဲ၊    

ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္    လူမမာႀကီးလုံးလုံးလူမမာႀကီးလုံးလုံးလူမမာႀကီးလုံးလုံးလူမမာႀကီးလုံးလုံး    ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ    ခင္ဗ်ားကုိပစ္ခြာမသြားဘဲခင္ဗ်ားကုိပစ္ခြာမသြားဘဲခင္ဗ်ားကုိပစ္ခြာမသြားဘဲခင္ဗ်ားကုိပစ္ခြာမသြားဘဲ    အနားကမခြာဘဲအနားကမခြာဘဲအနားကမခြာဘဲအနားကမခြာဘဲ    

သားေလးကုိေက်ာပုိးၿပီးသားေလးကုိေက်ာပုိးၿပီးသားေလးကုိေက်ာပုိးၿပီးသားေလးကုိေက်ာပုိးၿပီး    ပင္ပင္ပင္ပင္ပန္းႀကီးစြာပန္းႀကီးစြာပန္းႀကီးစြာပန္းႀကီးစြာ    ေဈးေရာင္းၿပီးေဈးေရာင္းၿပီးေဈးေရာင္းၿပီးေဈးေရာင္းၿပီး    ႐ုန္းကန္ခ့ဲတ့ဲ႐ုန္းကန္ခ့ဲတ့ဲ႐ုန္းကန္ခ့ဲတ့ဲ႐ုန္းကန္ခ့ဲတ့ဲ    တစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္ကတစ္ဖက္က    လူမမာႀကီးကုိလူမမာႀကီးကုိလူမမာႀကီးကုိလူမမာႀကီးကုိ    ေန႔မအိပ္ေန႔မအိပ္ေန႔မအိပ္ေန႔မအိပ္    ညမနားညမနားညမနားညမနား    ျပဳစုေပးခ့ဲတ့ဲျပဳစုေပးခ့ဲတ့ဲျပဳစုေပးခ့ဲတ့ဲျပဳစုေပးခ့ဲတ့ဲ    

ဘဝရဲ႕တကယ့္ခရီးေဖာ္ဘဝရဲ႕တကယ့္ခရီးေဖာ္ဘဝရဲ႕တကယ့္ခရီးေဖာ္ဘဝရဲ႕တကယ့္ခရီးေဖာ္    ေဆြေဆြကုိေဆြေဆြကုိေဆြေဆြကုိေဆြေဆြကုိ    တကယ့္အက်ပ္တည္းဆုံးအခ်ိန္မွာတကယ့္အက်ပ္တည္းဆုံးအခ်ိန္မွာတကယ့္အက်ပ္တည္းဆုံးအခ်ိန္မွာတကယ့္အက်ပ္တည္းဆုံးအခ်ိန္မွာ    ျပန္ၿပီးျမင္ေယာင္ျပန္ၿပီးျမင္ေယာင္ျပန္ၿပီးျမင္ေယာင္ျပန္ၿပီးျမင္ေယာင္    အေလးဂ႐ုျပဳၿပီးအေလးဂ႐ုျပဳၿပီးအေလးဂ႐ုျပဳၿပီးအေလးဂ႐ုျပဳၿပီး    မွားလုဆဲဆဲမွားလုဆဲဆဲမွားလုဆဲဆဲမွားလုဆဲဆဲ    

ေခ်ာက္ႀကီးထဲက်လုဆဲဆဲေခ်ာက္ႀကီးထဲက်လုဆဲဆဲေခ်ာက္ႀကီးထဲက်လုဆဲဆဲေခ်ာက္ႀကီးထဲက်လုဆဲဆဲ    အခ်ိန္ကေလးမွာအခ်ိန္ကေလးမွာအခ်ိန္ကေလးမွာအခ်ိန္ကေလးမွာ    ကုိယ့္လွ်ာကုိယ္ကုိက္ျဖတ္ၿပီးကုိယ့္လွ်ာကုိယ္ကုိက္ျဖတ္ၿပီးကုိယ့္လွ်ာကုိယ္ကုိက္ျဖတ္ၿပီးကုိယ့္လွ်ာကုိယ္ကုိက္ျဖတ္ၿပီး    အခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီ    ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲတ့ဲ    စိတ္ထားကုိေတာ့စိတ္ထားကုိေတာ့စိတ္ထားကုိေတာ့စိတ္ထားကုိေတာ့    

အေလးစားဆုံး၊အေလးစားဆုံး၊အေလးစားဆုံး၊အေလးစားဆုံး၊    သေဘာအက်ဆုံးပါပဲဗ်ာ။သေဘာအက်ဆုံးပါပဲဗ်ာ။သေဘာအက်ဆုံးပါပဲဗ်ာ။သေဘာအက်ဆုံးပါပဲဗ်ာ။    ဘဝရဲ႕တကယ့္စစ္မွန္တ့ဲဘဝရဲ႕တကယ့္စစ္မွန္တ့ဲဘဝရဲ႕တကယ့္စစ္မွန္တ့ဲဘဝရဲ႕တကယ့္စစ္မွန္တ့ဲ    ခရီးေဖာ္ခရီးေဖာ္ခရီးေဖာ္ခရီးေဖာ္    ဟုတ္မဟုတ္ကုိဟုတ္မဟုတ္ကုိဟုတ္မဟုတ္ကုိဟုတ္မဟုတ္ကုိ    ကုိယ့္ဘဝမွာကုိယ့္ဘဝမွာကုိယ့္ဘဝမွာကုိယ့္ဘဝမွာ    အနိမ့္က်အနိမ့္က်အနိမ့္က်အနိမ့္က ်   

အႏြမ္းပါးဆုံးအႏြမ္းပါးဆုံးအႏြမ္းပါးဆုံးအႏြမ္းပါးဆုံး    အခ်ိန္မွာမွအခ်ိန္မွာမွအခ်ိန္မွာမွအခ်ိန္မွာမွ    အမွန္ကန္ဆုံးအမွန္ကန္ဆုံးအမွန္ကန္ဆုံးအမွန္ကန္ဆုံး    သိႏိုင္တာသိႏိုင္တာသိႏိုင္တာသိႏိုင္တာ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    ကုိယ္ကကုိယ္ကကုိယ္ကကုိယ္က    ေကာင္းစားခ်မ္းသာေနေကာင္းစားခ်မ္းသာေနေကာင္းစားခ်မ္းသာေနေကာင္းစားခ်မ္းသာေနခ်ိန္မွာေတာ့ခ်ိန္မွာေတာ့ခ်ိန္မွာေတာ့ခ်ိန္မွာေတာ့    

တကယ့္အေဖာ္စစ္ကုိတကယ့္အေဖာ္စစ္ကုိတကယ့္အေဖာ္စစ္ကုိတကယ့္အေဖာ္စစ္ကုိ    သိႏိုင္ဖုိ႔မလြယ္ဘူးသိႏိုင္ဖုိ႔မလြယ္ဘူးသိႏိုင္ဖုိ႔မလြယ္ဘူးသိႏိုင္ဖုိ႔မလြယ္ဘူး    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    ကုိယ့္ကုိကုိယ့္ကုိကုိယ့္ကုိကုိယ့္ကုိ    ခ်စ္တာလား။ခ်စ္တာလား။ခ်စ္တာလား။ခ်စ္တာလား။    ကုိယ့္ရဲ႕စိန္ေ႐ႊေငြေတြကုိကုိယ့္ရဲ႕စိန္ေ႐ႊေငြေတြကုိကုိယ့္ရဲ႕စိန္ေ႐ႊေငြေတြကုိကုိယ့္ရဲ႕စိန္ေ႐ႊေငြေတြကုိ    ခ်စ္တာလားဆိုတာခ်စ္တာလားဆိုတာခ်စ္တာလားဆိုတာခ်စ္တာလားဆိုတာ    

ခြဲျခားလုိ႔မွခြဲျခားလုိ႔မွခြဲျခားလုိ႔မွခြဲျခားလုိ႔မွ    မရတတ္တာမရတတ္တာမရတတ္တာမရတတ္တာ............။။။။    ဘာစိန္ေ႐ႊေငြမွဘာစိန္ေ႐ႊေငြမွဘာစိန္ေ႐ႊေငြမွဘာစိန္ေ႐ႊေငြမွ    မရိွဘဲမရိွဘဲမရိွဘဲမရိွဘဲ    စုတ္ျပတ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာစုတ္ျပတ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာစုတ္ျပတ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာစုတ္ျပတ္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ    ကုိယ့္နားကကုိယ့္နားကကုိယ့္နားကကုိယ့္နားက    တဖဝါးမွတဖဝါးမွတဖဝါးမွတဖဝါးမွ    မခြာဘဲမခြာဘဲမခြာဘဲမခြာဘဲ    

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲတ့ဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲတ့ဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲတ့ဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲတ့ဲ    ေဆြေဆြ႔လိုေဆြေဆြ႔လိုေဆြေဆြ႔လိုေဆြေဆြ႔လို    ဇနီးမ်ဳိးကုိဇနီးမ်ဳိးကုိဇနီးမ်ဳိးကုိဇနီးမ်ဳိးကုိ    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး    ဒီဘဝဒီဘဝဒီဘဝဒီဘဝမွာမွာမွာမွာ    ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ၿပီးေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ၿပီးေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ၿပီးေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ၿပီး    ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔    မလြယ္ေတာ့ဘူးလုိ႔မလြယ္ေတာ့ဘူးလုိ႔မလြယ္ေတာ့ဘူးလုိ႔မလြယ္ေတာ့ဘူးလုိ႔    

ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ............    ေနာက္ဆုံးခင္ဗ်ားမ်က္စိထဲမွာေနာက္ဆုံးခင္ဗ်ားမ်က္စိထဲမွာေနာက္ဆုံးခင္ဗ်ားမ်က္စိထဲမွာေနာက္ဆုံးခင္ဗ်ားမ်က္စိထဲမွာ    သားေလးဖိုးတာကုိပါသားေလးဖိုးတာကုိပါသားေလးဖိုးတာကုိပါသားေလးဖိုးတာကုိပါ    ျမင္လိုက္တာျမင္လိုက္တာျမင္လိုက္တာျမင္လိုက္တာ    

သိပ္ကုိေကာင္းတ့ဲသိပ္ကုိေကာင္းတ့ဲသိပ္ကုိေကာင္းတ့ဲသိပ္ကုိေကာင္းတ့ဲ    ျမင္ကြင္းပါပဲ။ျမင္ကြင္းပါပဲ။ျမင္ကြင္းပါပဲ။ျမင္ကြင္းပါပဲ။    ဒီသားေလးရဲ႕ဘဝမွာဒီသားေလးရဲ႕ဘဝမွာဒီသားေလးရဲ႕ဘဝမွာဒီသားေလးရဲ႕ဘဝမွာ    ခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားဟာ    သူရဲ႕ေဖေဖသူရဲ႕ေဖေဖသူရဲ႕ေဖေဖသူရဲ႕ေဖေဖ    စံျပပုဂၢိဳလ္လမ္းျပၾကယ္စံျပပုဂၢိဳလ္လမ္းျပၾကယ္စံျပပုဂၢိဳလ္လမ္းျပၾကယ္စံျပပုဂၢိဳလ္လမ္းျပၾကယ္    ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ရမယ္။ရမယ္။ရမယ္။ရမယ္။    ဖြဟ့့ဲဖြဟ့့ဲဖြဟ့့ဲဖြဟ့့ဲ    

လြဲပါေစလြဲပါေစလြဲပါေစလြဲပါေစ    ဖယ္ပါေစဖယ္ပါေစဖယ္ပါေစဖယ္ပါေစ    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    ကုိေမာင္လုံးတို႔ကုိေမာင္လုံးတို႔ကုိေမာင္လုံးတို႔ကုိေမာင္လုံးတို႔    အိမ္ေထာင္ကအိမ္ေထာင္ကအိမ္ေထာင္ကအိမ္ေထာင္က    ၿပိဳကြဲသြားၿပီးၿပိဳကြဲသြားၿပီးၿပိဳကြဲသြားၿပီးၿပိဳကြဲသြားၿပီး    လင္မယားကြဲဟယ္လင္မယားကြဲဟယ္လင္မယားကြဲဟယ္လင္မယားကြဲဟယ္    ကြာဟယ္ေတြကြာဟယ္ေတြကြာဟယ္ေတြကြာဟယ္ေတြ    ျဖစ္လာခ့ဲရင္ျဖစ္လာခ့ဲရင္ျဖစ္လာခ့ဲရင္ျဖစ္လာခ့ဲရင္    

ၾကားထဲကၾကားထဲကၾကားထဲကၾကားထဲက    ေျမစာပင္ျဖစ္ရမွာကေျမစာပင္ျဖစ္ရမွာကေျမစာပင္ျဖစ္ရမွာကေျမစာပင္ျဖစ္ရမွာက    သားေလးဖိုးတာပဲသားေလးဖိုးတာပဲသားေလးဖိုးတာပဲသားေလးဖိုးတာပဲ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရကုိေမာင္လုံးေရ... ... ... ... ခုေလာက္ဆိုခုေလာက္ဆိုခုေလာက္ဆိုခုေလာက္ဆို    

ေရွ႕ေလွ်ာက္ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာေရွ႕ေလွ်ာက္ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာေရွ႕ေလွ်ာက္ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာေရွ႕ေလွ်ာက္ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာ    ကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံးကုိေမာင္လုံး    ရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီးလင္းလင္းႀကီးလင္းလင္းႀကီးလင္းလင္းႀကီး    သိျမင္သြားၿပီသိျမင္သြားၿပီသိျမင္သြားၿပီသိျမင္သြားၿပီ    မဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လားမဟုတ္လား''''''''    

    အဲသည္အခ်ိန္မွာပဲအဲသည္အခ်ိန္မွာပဲအဲသည္အခ်ိန္မွာပဲအဲသည္အခ်ိန္မွာပဲ    ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္ကုိေမာင္လုံးတစ္ေယာက္    သူထိုင္ေနရာမွသူထိုင္ေနရာမွသူထိုင္ေနရာမွသူထိုင္ေနရာမွ    ဆက္ခနဲထကာဆက္ခနဲထကာဆက္ခနဲထကာဆက္ခနဲထကာ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္အစုံကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္အစုံကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္အစုံကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္အစုံကုိ    

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္    ဆုပ္ကုိင္ယမ္းခါရင္းဆုပ္ကုိင္ယမ္းခါရင္းဆုပ္ကုိင္ယမ္းခါရင္းဆုပ္ကုိင္ယမ္းခါရင္း... ... ... ... ''''''''ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာရယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာရယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာရယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာရယ္... ... ... ... အခုလုိအခုလုိအခုလုိအခုလုိ    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕တင္းက်ပ္ေနတ့ဲ    
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ခံစားခ်က္ကုိခံစားခ်က္ကုိခံစားခ်က္ကုိခံစားခ်က္ကုိ    အားပါးတရအားပါးတရအားပါးတရအားပါးတရ    ရင္ဖြင့္တာကုိရင္ဖြင့္တာကုိရင္ဖြင့္တာကုိရင္ဖြင့္တာကုိ    စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္    အႀကံေပးတ့ဲအျပင္အႀကံေပးတ့ဲအျပင္အႀကံေပးတ့ဲအျပင္အႀကံေပးတ့ဲအျပင္    ေရွ႕ဆက္ၿပီးေရွ႕ဆက္ၿပီးေရွ႕ဆက္ၿပီးေရွ႕ဆက္ၿပီး    ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကုိပါဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကုိပါဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကုိပါဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကုိပါ        

အႀကံေကာင္းအႀကံေကာင္းအႀကံေကာင္းအႀကံေကာင္း    ဉာဏ္ေကာင္းေပးတ့ဲဉာဏ္ေကာင္းေပးတ့ဲဉာဏ္ေကာင္းေပးတ့ဲဉာဏ္ေကာင္းေပးတ့ဲ    ဆရာရဲ႕ေက်းဇူးကုိလည္းဆရာရဲ႕ေက်းဇူးကုိလည္းဆရာရဲ႕ေက်းဇူးကုိလည္းဆရာရဲ႕ေက်းဇူးကုိလည္း    မေမ့ပါဘူး။မေမ့ပါဘူး။မေမ့ပါဘူး။မေမ့ပါဘူး။    ေနာက္ဆိုေနာက္ဆိုေနာက္ဆိုေနာက္ဆို... ... ... ... ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္ကၽြန္ေတာ့္    

အစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္လိုအစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္လိုအစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္လိုအစ္ကုိႀကီးတစ္ေယာက္လို    သေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီး    တိုင္ပင္ခြင့္ျပဳပါလို႔တိုင္ပင္ခြင့္ျပဳပါလို႔တိုင္ပင္ခြင့္ျပဳပါလို႔တိုင္ပင္ခြင့္ျပဳပါလို႔    ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္''''''''    ဟုဟုဟုဟု    လႈိက္လႈိက္လႈိက္လႈိက္လႈိက္လဲွလဲွလႈိက္လဲွလဲွလႈိက္လဲွလဲွလႈိက္လဲွလဲွ    ေျပာေပေတာ့၏။ေျပာေပေတာ့၏။ေျပာေပေတာ့၏။ေျပာေပေတာ့၏။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ႏႈတ္ဆက္၍ႏႈတ္ဆက္၍ႏႈတ္ဆက္၍ႏႈတ္ဆက္၍    မၾကာခင္မၾကာခင္မၾကာခင္မၾကာခင္    ေဆြေဆြတို႔ေဆြေဆြတို႔ေဆြေဆြတို႔ေဆြေဆြတို႔    မိသားစုေလးရိွရာသို႔မိသားစုေလးရိွရာသို႔မိသားစုေလးရိွရာသို႔မိသားစုေလးရိွရာသို႔    ဦးတည္ထြက္ခြာသြားသည့္ဦးတည္ထြက္ခြာသြားသည့္ဦးတည္ထြက္ခြာသြားသည့္ဦးတည္ထြက္ခြာသြားသည့္    

ကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိကုိေမာင္လုံးကုိ    ေငးၾကည့္ရင္းေငးၾကည့္ရင္းေငးၾကည့္ရင္းေငးၾကည့္ရင္း    ၾကည္ႏူးပီတိကုိၾကည္ႏူးပီတိကုိၾကည္ႏူးပီတိကုိၾကည္ႏူးပီတိကုိ    ခံစားမိေလသည္။ခံစားမိေလသည္။ခံစားမိေလသည္။ခံစားမိေလသည္။    ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္    သူ႔လက္ကုိင္ဖုန္းသို႔သူ႔လက္ကုိင္ဖုန္းသို႔သူ႔လက္ကုိင္ဖုန္းသို႔သူ႔လက္ကုိင္ဖုန္းသို႔    တတီတီႏွင့္တတီတီႏွင့္တတီတီႏွင့္တတီတီႏွင့္    

ဖုန္းေခၚသံတစ္ခုဖုန္းေခၚသံတစ္ခုဖုန္းေခၚသံတစ္ခုဖုန္းေခၚသံတစ္ခု    ျမည္လာခ့ဲေလ၏ျမည္လာခ့ဲေလ၏ျမည္လာခ့ဲေလ၏ျမည္လာခ့ဲေလ၏။။။။    ဒိုင္ခြက္ကုိဒိုင္ခြက္ကုိဒိုင္ခြက္ကုိဒိုင္ခြက္ကုိ    လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့... ... ... ... အလိုအလိုအလိုအလို............    ေဖြးေဖြးဆီကပါလား။ေဖြးေဖြးဆီကပါလား။ေဖြးေဖြးဆီကပါလား။ေဖြးေဖြးဆီကပါလား။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂၂))))))))        

မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏မုန္တိုင္းတစ္ခု၏        အအအအအအအအစစစစစစစစ        

        

        

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    တတီတီျမည္လာေသာတတီတီျမည္လာေသာတတီတီျမည္လာေသာတတီတီျမည္လာေသာ    လက္ကုိင္ဖုန္း၏လက္ကုိင္ဖုန္း၏လက္ကုိင္ဖုန္း၏လက္ကုိင္ဖုန္း၏    ဒုိင္ခြက္ကုိဒုိင္ခြက္ကုိဒုိင္ခြက္ကုိဒုိင္ခြက္ကုိ    လွမ္းၾကည့္မိေတာ့လွမ္းၾကည့္မိေတာ့လွမ္းၾကည့္မိေတာ့လွမ္းၾကည့္မိေတာ့... ... ... ... သူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲ    ထိတ္ခနဲထိတ္ခနဲထိတ္ခနဲထိတ္ခနဲ    

ျဖစ္သြားေလေတာ့၏။ျဖစ္သြားေလေတာ့၏။ျဖစ္သြားေလေတာ့၏။ျဖစ္သြားေလေတာ့၏။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သူ႔လက္သူ႔လက္သူ႔လက္သူ႔လက္ကကကက    လက္ပတ္နာရီလက္ပတ္နာရီလက္ပတ္နာရီလက္ပတ္နာရီ    ဒုိင္ခြက္အဝုိင္းေလးေပၚကဒုိင္ခြက္အဝုိင္းေလးေပၚကဒုိင္ခြက္အဝုိင္းေလးေပၚကဒုိင္ခြက္အဝုိင္းေလးေပၚက    ကိန္းဂဏန္းကုိကိန္းဂဏန္းကုိကိန္းဂဏန္းကုိကိန္းဂဏန္းကုိ    ျမင္လိုက္ရေသာအခါျမင္လိုက္ရေသာအခါျမင္လိုက္ရေသာအခါျမင္လိုက္ရေသာအခါ    

သူ႔မ်က္လုံးအစုံဟာသူ႔မ်က္လုံးအစုံဟာသူ႔မ်က္လုံးအစုံဟာသူ႔မ်က္လုံးအစုံဟာ    ျပဴးထြက္သြားျပန္၏။ျပဴးထြက္သြားျပန္၏။ျပဴးထြက္သြားျပန္၏။ျပဴးထြက္သြားျပန္၏။    အလိုအလိုအလိုအလို... ... ... ... ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏ကုိေမာင္လုံး၏    ရင္ဖြင့္စကားေတြကုိရင္ဖြင့္စကားေတြကုိရင္ဖြင့္စကားေတြကုိရင္ဖြင့္စကားေတြကုိ    ဤေကာ္ဖီဆိုင္ေလး၌ဤေကာ္ဖီဆိုင္ေလး၌ဤေကာ္ဖီဆိုင္ေလး၌ဤေကာ္ဖီဆိုင္ေလး၌    စိမ္ေျပနေျပစိမ္ေျပနေျပစိမ္ေျပနေျပစိမ္ေျပနေျပ    

သူနားေထာင္ေနခ့ဲသည္မွာသူနားေထာင္ေနခ့ဲသည္မွာသူနားေထာင္ေနခ့ဲသည္မွာသူနားေထာင္ေနခ့ဲသည္မွာ    ညဥ့္ပင္အေတာ္နက္ေနပါေရာလား။ညဥ့္ပင္အေတာ္နက္ေနပါေရာလား။ညဥ့္ပင္အေတာ္နက္ေနပါေရာလား။ညဥ့္ပင္အေတာ္နက္ေနပါေရာလား။    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    ညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီး    ၁၁၁၁၁၁၁၁နာရီေက်ာ္ေနၿပီဆိုမွနာရီေက်ာ္ေနၿပီဆိုမွနာရီေက်ာ္ေနၿပီဆိုမွနာရီေက်ာ္ေနၿပီဆိုမွ    

ေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီက    ဖုန္းဝင္လာပါလား။ဖုန္းဝင္လာပါလား။ဖုန္းဝင္လာပါလား။ဖုန္းဝင္လာပါလား။    ဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလး    ဘယ္လိုျပႆနာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ဘယ္လိုျပႆနာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ဘယ္လိုျပႆနာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ဘယ္လိုျပႆနာႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္    ျဖစ္လို႔ပါလိမ့္ျဖစ္လို႔ပါလိမ့္ျဖစ္လို႔ပါလိမ့္ျဖစ္လို႔ပါလိမ့္    

    ၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါ... ... ... ... အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္အဘယ္မွ်ေလာက္    တိုက္ဆိုင္လိုက္ပါသနည္းတိုက္ဆိုင္လိုက္ပါသနည္းတိုက္ဆိုင္လိုက္ပါသနည္းတိုက္ဆိုင္လိုက္ပါသနည္း... ... ... ... ခုနေလးကမွခုနေလးကမွခုနေလးကမွခုနေလးကမွ    ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ေဝေဝ၊ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ေဝေဝ၊ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ေဝေဝ၊ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ေဝေဝ၊    ေဆြေဆြတို႔၏ေဆြေဆြတို႔၏ေဆြေဆြတို႔၏ေဆြေဆြတို႔၏    

ခ်စ္ျပႆနာေလးအေၾကာင္းခ်စ္ျပႆနာေလးအေၾကာင္းခ်စ္ျပႆနာေလးအေၾကာင္းခ်စ္ျပႆနာေလးအေၾကာင္း    နားေထာင္ေနရင္းနားေထာင္ေနရင္းနားေထာင္ေနရင္းနားေထာင္ေနရင္း    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    ေဖြးေေဖြးေေဖြးေေဖြးေဖြးႏွင့္ဖြးႏွင့္ဖြးႏွင့္ဖြးႏွင့္    ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔ကုိေက်ာ္စြာတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွအေၾကာင္းဇနီးေမာင္ႏံွအေၾကာင္းဇနီးေမာင္ႏံွအေၾကာင္းဇနီးေမာင္ႏံွအေၾကာင္း    အလိုအေလ်ာက္အလိုအေလ်ာက္အလိုအေလ်ာက္အလိုအေလ်ာက္    

ေတြးေတာၿပီးေတြးေတာၿပီးေတြးေတာၿပီးေတြးေတာၿပီး    ပူပန္ေနမိေသးသည္ပူပန္ေနမိေသးသည္ပူပန္ေနမိေသးသည္ပူပန္ေနမိေသးသည္............    ဟုတ္သည္ေလဟုတ္သည္ေလဟုတ္သည္ေလဟုတ္သည္ေလ    စိတ္မပူပဲစိတ္မပူပဲစိတ္မပူပဲစိတ္မပူပဲ    ရိွပါ့မလားရိွပါ့မလားရိွပါ့မလားရိွပါ့မလား... ... ... ... ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္ကုိေမာင္လုံးႏွင့္    ေဆြေဆြတို႔ေဆြေဆြတို႔ေဆြေဆြတို႔ေဆြေဆြတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏံွႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏံွႏွင့္ဇနီးေမာင္ႏံွႏွင့္    

ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔    လင္မယားမွာလင္မယားမွာလင္မယားမွာလင္မယားမွာ    တူညီၾကသည့္တူညီၾကသည့္တူညီၾကသည့္တူညီၾကသည့္    အခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကုိအခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကုိအခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကုိအခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကုိ    မီးေမာင္းထိုး၍မီးေမာင္းထိုး၍မီးေမာင္းထိုး၍မီးေမာင္းထိုး၍    ေ႐ြးထုတ္ျပပါဆိုလွ်င္ေ႐ြးထုတ္ျပပါဆိုလွ်င္ေ႐ြးထုတ္ျပပါဆိုလွ်င္ေ႐ြးထုတ္ျပပါဆိုလွ်င္    

ဇနီးႏွစ္ေယာက္စလုံးဇနီးႏွစ္ေယာက္စလုံးဇနီးႏွစ္ေယာက္စလုံးဇနီးႏွစ္ေယာက္စလုံး    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္    သည့္ကိစၥကုိပဲသည့္ကိစၥကုိပဲသည့္ကိစၥကုိပဲသည့္ကိစၥကုိပဲ    တန္းခနဲတန္းခနဲတန္းခနဲတန္းခနဲ    လက္ညႇိဳးထိုးျပရပါလိမ့္မည္။လက္ညႇိဳးထိုးျပရပါလိမ့္မည္။လက္ညႇိဳးထိုးျပရပါလိမ့္မည္။လက္ညႇိဳးထိုးျပရပါလိမ့္မည္။    ေဆြေဆြေရာေဆြေဆြေရာေဆြေဆြေရာေဆြေဆြေရာ    ေဖြးေဖြးေရာကေဖြးေဖြးေရာကေဖြးေဖြးေရာကေဖြးေဖြးေရာက... ... ... ... 
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ဖဲေမြ႔ရာမွာဖဲေမြ႔ရာမွာဖဲေမြ႔ရာမွာဖဲေမြ႔ရာမွာ    ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းၾကဖုိ႔ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းၾကဖုိ႔ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းၾကဖုိ႔ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းၾကဖုိ႔    ဘယ္ပုံဘယ္နည္းမွဘယ္ပုံဘယ္နည္းမွဘယ္ပုံဘယ္နည္းမွဘယ္ပုံဘယ္နည္းမွ    စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ျခင္းပင္။စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ျခင္းပင္။စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ျခင္းပင္။စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့ျခင္းပင္။    ေယာက္်ားဆိုသည့္ေယာက္်ားဆိုသည့္ေယာက္်ားဆိုသည့္ေယာက္်ားဆိုသည့္    က်ားက်ားက်ားက်ား    ကေတာ့ကေတာ့ကေတာ့ကေတာ့    

စကၠဴက်ား႐ုပ္ေလးမဟုတ္စကၠဴက်ား႐ုပ္ေလးမဟုတ္စကၠဴက်ား႐ုပ္ေလးမဟုတ္စကၠဴက်ား႐ုပ္ေလးမဟုတ္......... . . . ကုိးေတာင္က်ားကုိးေတာင္က်ားကုိးေတာင္က်ားကုိးေတာင္က်ား    စစ္စစ္မွန္ပါကစစ္စစ္မွန္ပါကစစ္စစ္မွန္ပါကစစ္စစ္မွန္ပါက    သက္သက္လြတ္စားသည့္သက္သက္လြတ္စားသည့္သက္သက္လြတ္စားသည့္သက္သက္လြတ္စားသည့္    က်ားက်ားက်ားက်ား    ေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာ    ရိွပါမည္လား။ရိွပါမည္လား။ရိွပါမည္လား။ရိွပါမည္လား။    

ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ဥပုသ္ေစာင့္သည့္    က်ားဆိုတာေရာက်ားဆိုတာေရာက်ားဆိုတာေရာက်ားဆိုတာေရာ    ၾကားဖူးပါရဲ႕လား။ၾကားဖူးပါရဲ႕လား။ၾကားဖူးပါရဲ႕လား။ၾကားဖူးပါရဲ႕လား။    ''''ဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူး... ... ... ... မဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူး''''    ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္ဟူ၍ပင္    သူသုံးႏႈန္းခ့ဲသည့္သူသုံးႏႈန္းခ့ဲသည့္သူသုံးႏႈန္းခ့ဲသည့္သူသုံးႏႈန္းခ့ဲသည့္    

စကားကေလးရိွသည္ေလ။စကားကေလးရိွသည္ေလ။စကားကေလးရိွသည္ေလ။စကားကေလးရိွသည္ေလ။        

    ယခုပဲၾကည့္ပါဦး။ယခုပဲၾကည့္ပါဦး။ယခုပဲၾကည့္ပါဦး။ယခုပဲၾကည့္ပါဦး။    ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္ကုိေမာင္လုံးဆိုသည့္    ေယာက္်ားဘသားပင္လွ်င္ေယာက္်ားဘသားပင္လွ်င္ေယာက္်ားဘသားပင္လွ်င္ေယာက္်ားဘသားပင္လွ်င္    သူခ်စ္၍ယူသူခ်စ္၍ယူသူခ်စ္၍ယူသူခ်စ္၍ယူထားခ့ဲသည့္ထားခ့ဲသည့္ထားခ့ဲသည့္ထားခ့ဲသည့္    ေဆြေဆြဆိုသည့္ေဆြေဆြဆိုသည့္ေဆြေဆြဆိုသည့္ေဆြေဆြဆိုသည့္    

ဇနီးေခ်ာေလးဇနီးေခ်ာေလးဇနီးေခ်ာေလးဇနီးေခ်ာေလး    ((((ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့        ဝဝလုံးလုံးေလးျဖစ္သြားၿပီဝဝလုံးလုံးေလးျဖစ္သြားၿပီဝဝလုံးလုံးေလးျဖစ္သြားၿပီဝဝလုံးလုံးေလးျဖစ္သြားၿပီ) ) ) ) အေကာင္လိုက္ႀကီးအေကာင္လိုက္ႀကီးအေကာင္လိုက္ႀကီးအေကာင္လိုက္ႀကီး    ငုတ္တုတ္ရိွေနသည့္ၾကားထဲကငုတ္တုတ္ရိွေနသည့္ၾကားထဲကငုတ္တုတ္ရိွေနသည့္ၾကားထဲကငုတ္တုတ္ရိွေနသည့္ၾကားထဲက    ေဝေဝဆုိသည့္ေဝေဝဆုိသည့္ေဝေဝဆုိသည့္ေဝေဝဆုိသည့္    

ငယ္ခ်စ္ဦးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ငယ္ခ်စ္ဦးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ငယ္ခ်စ္ဦးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ငယ္ခ်စ္ဦးေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္    အီစီကလီမကအီစီကလီမကအီစီကလီမကအီစီကလီမက... ... ... ... အိုအိုအိုအို... ... ... ... သမီးရည္းစားမကသမီးရည္းစားမကသမီးရည္းစားမကသမီးရည္းစားမက    လင္မယားမက်ဆုိသည့္လင္မယားမက်ဆုိသည့္လင္မယားမက်ဆုိသည့္လင္မယားမက်ဆုိသည့္    အေနအထားသုိ႔အေနအထားသုိ႔အေနအထားသုိ႔အေနအထားသုိ႔    

ေရာက္သည့္တိုင္ေရာက္သည့္တိုင္ေရာက္သည့္တိုင္ေရာက္သည့္တိုင္    ေျခပုန္းခုတ္ခ့ဲသည္ေျခပုန္းခုတ္ခ့ဲသည္ေျခပုန္းခုတ္ခ့ဲသည္ေျခပုန္းခုတ္ခ့ဲသည္    မဟုတ္ပါလားမဟုတ္ပါလားမဟုတ္ပါလားမဟုတ္ပါလား... ... ... ... ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ကုိေမာင္လုံးတုိ႔အေၾကာင္းကုိေမာင္လုံးတုိ႔အေၾကာင္းကုိေမာင္လုံးတုိ႔အေၾကာင္းကုိေမာင္လုံးတုိ႔အေၾကာင္း    နားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္း    

ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာတစ္ေယာက္    ကုိေမာင္လုံးက့ဲသုိ႔ကုိေမာင္လုံးက့ဲသုိ႔ကုိေမာင္လုံးက့ဲသုိ႔ကုိေမာင္လုံးက့ဲသုိ႔    အီစီကလီေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အီစီကလီေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အီစီကလီေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အီစီကလီေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    ႀကံဳခ့ဲဆုံခ့ဲလွ်င္ႀကံဳခ့ဲဆုံခ့ဲလွ်င္ႀကံဳခ့ဲဆုံခ့ဲလွ်င္ႀကံဳခ့ဲဆုံခ့ဲလွ်င္    

ေဖြးေဖြးတို႔သားအမိခမ်ာေဖြးေဖြးတို႔သားအမိခမ်ာေဖြးေဖြးတို႔သားအမိခမ်ာေဖြးေဖြးတို႔သားအမိခမ်ာ    ဒုကၡသုကၡေတြဒုကၡသုကၡေတြဒုကၡသုကၡေတြဒုကၡသုကၡေတြ    တစ္ပုံတစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပုံတစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပုံတစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပုံတစ္ပင္ႏွင့္    ဘြားဘြားႀကီးဘြားဘြားႀကီးဘြားဘြားႀကီးဘြားဘြားႀကီး    ေတြ႔ေတာ့မည္ဟုေတြ႔ေတာ့မည္ဟုေတြ႔ေတာ့မည္ဟုေတြ႔ေတာ့မည္ဟု    သူ႔စိတ္ထဲပူပန္ေသူ႔စိတ္ထဲပူပန္ေသူ႔စိတ္ထဲပူပန္ေသူ႔စိတ္ထဲပူပန္ေနခ့ဲသည္ေလ။နခ့ဲသည္ေလ။နခ့ဲသည္ေလ။နခ့ဲသည္ေလ။    

    ယခုလုိယခုလုိယခုလုိယခုလုိ    ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးဆီကငတိမေလးဆီကငတိမေလးဆီကငတိမေလးဆီက    ဖုန္းဝင္လာခ့ဲသည့္ကိစၥကဖုန္းဝင္လာခ့ဲသည့္ကိစၥကဖုန္းဝင္လာခ့ဲသည့္ကိစၥကဖုန္းဝင္လာခ့ဲသည့္ကိစၥက    ေပါ့ေသးေသးေပါ့ေသးေသးေပါ့ေသးေသးေပါ့ေသးေသး    

ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။    ေဖြးေဖြးအေၾကာင္းေဖြးေဖြးအေၾကာင္းေဖြးေဖြးအေၾကာင္းေဖြးေဖြးအေၾကာင္း    သူအသိဆုံး၊သူအသိဆုံး၊သူအသိဆုံး၊သူအသိဆုံး၊    ဟုိတစ္ေလာေလးတုန္းကဟုိတစ္ေလာေလးတုန္းကဟုိတစ္ေလာေလးတုန္းကဟုိတစ္ေလာေလးတုန္းက    သူ႔ဆီသူ႔ဆီသူ႔ဆီသူ႔ဆီ    ဖုန္းဆက္လွ်င္ဖုန္းဆက္လွ်င္ဖုန္းဆက္လွ်င္ဖုန္းဆက္လွ်င္    

မေလးမစားေႏွာင့္ယွက္သလိုမေလးမစားေႏွာင့္ယွက္သလိုမေလးမစားေႏွာင့္ယွက္သလိုမေလးမစားေႏွာင့္ယွက္သလို    ျဖစ္ေနမည္လားျဖစ္ေနမည္လားျဖစ္ေနမည္လားျဖစ္ေနမည္လား    စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္    ေတြးေတာပူပန္ၿပီးေတြးေတာပူပန္ၿပီးေတြးေတာပူပန္ၿပီးေတြးေတာပူပန္ၿပီး    ဖုန္းကုိဖုန္းကုိဖုန္းကုိဖုန္းကုိင္လိုက္ခ်လုိက္ႏွင့္င္လိုက္ခ်လုိက္ႏွင့္င္လိုက္ခ်လုိက္ႏွင့္င္လိုက္ခ်လုိက္ႏွင့္    အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ    

ခ်ီတုံခ်တုံခ်ီတုံခ်တုံခ်ီတုံခ်တုံခ်ီတုံခ်တုံ    ျဖစ္ေနခ့ဲေသးသည္ျဖစ္ေနခ့ဲေသးသည္ျဖစ္ေနခ့ဲေသးသည္ျဖစ္ေနခ့ဲေသးသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    သူလည္းသူလည္းသူလည္းသူလည္း    စိတ္ထဲကစိတ္ထဲကစိတ္ထဲကစိတ္ထဲက    စႏိုးစေနာင့္ႏွင့္စႏိုးစေနာင့္ႏွင့္စႏိုးစေနာင့္ႏွင့္စႏိုးစေနာင့္ႏွင့္    ခ်က္ခ်င္းခ်က္ခ်င္းခ်က္ခ်င္းခ်က္ခ်င္း    ဖုန္းကုိကုိင္လိုက္မိ၏။ဖုန္းကုိကုိင္လိုက္မိ၏။ဖုန္းကုိကုိင္လိုက္မိ၏။ဖုန္းကုိကုိင္လိုက္မိ၏။    ''''ဟလိုဟလိုဟလိုဟလို... ... ... ... ဟလိုဟလိုဟလိုဟလို''''    

ဟူသည့္စကားေလးကုိဟူသည့္စကားေလးကုိဟူသည့္စကားေလးကုိဟူသည့္စကားေလးကုိ    စလွ်င္စခ်င္းမွာပင္စလွ်င္စခ်င္းမွာပင္စလွ်င္စခ်င္းမွာပင္စလွ်င္စခ်င္းမွာပင္    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္တုန္တုန္ယင္ယင္ႏွင့္    ဘာလုပ္လုိ႔လုပ္ရမွဘာလုပ္လုိ႔လုပ္ရမွဘာလုပ္လုိ႔လုပ္ရမွဘာလုပ္လုိ႔လုပ္ရမွန္းမသိေတာ့သည့္န္းမသိေတာ့သည့္န္းမသိေတာ့သည့္န္းမသိေတာ့သည့္    

အားငယ္စိုးထိတ္သံေလးကအားငယ္စိုးထိတ္သံေလးကအားငယ္စိုးထိတ္သံေလးကအားငယ္စိုးထိတ္သံေလးက    သူ႔နားထဲသို႔သူ႔နားထဲသို႔သူ႔နားထဲသို႔သူ႔နားထဲသို႔    စူးခနဲစူးခနဲစူးခနဲစူးခနဲ    ဝင္ေရာက္လာေလသည္။ဝင္ေရာက္လာေလသည္။ဝင္ေရာက္လာေလသည္။ဝင္ေရာက္လာေလသည္။    

    ''''''''ဆရာဆရာဆရာဆရာ    ဆရာဆရာဆရာဆရာ    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ကယ္ပါဦးကယ္ပါဦးကယ္ပါဦးကယ္ပါဦး... ... ... ... ဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔က    ဆရာစိတ္ပူသလိုမ်ားဆရာစိတ္ပူသလိုမ်ားဆရာစိတ္ပူသလိုမ်ားဆရာစိတ္ပူသလိုမ်ား    ျဖစ္လာၿပီလားျဖစ္လာၿပီလားျဖစ္လာၿပီလားျဖစ္လာၿပီလား    မသိဘူးဆရာ။မသိဘူးဆရာ။မသိဘူးဆရာ။မသိဘူးဆရာ။    အဲဒါအဲဒါအဲဒါအဲဒါ    

သမီးဘာလုပ္ရမလဲ။သမီးဘာလုပ္ရမလဲ။သမီးဘာလုပ္ရမလဲ။သမီးဘာလုပ္ရမလဲ။    စိတ္ညစ္လိုက္တာဆရာရယ္စိတ္ညစ္လိုက္တာဆရာရယ္စိတ္ညစ္လိုက္တာဆရာရယ္စိတ္ညစ္လိုက္တာဆရာရယ္''''''''    

    ''''''''ဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲ    ဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲ    သမီးေလးေဖြးေဖြးသမီးေလးေဖြးေဖြးသမီးေလးေဖြးေဖြးသမီးေလးေဖြးေဖြး... ... ... ... စိတ္ကုိစိတ္ကုိစိတ္ကုိစိတ္ကုိ    ေအးေအးထားၿပီးေအးေအးထားၿပီးေအးေအးထားၿပီးေအးေအးထားၿပီး    ျဖျဖျဖျဖည္းျဖည္းေျပာေလည္းျဖည္းေျပာေလည္းျဖည္းေျပာေလည္းျဖည္းေျပာေလ    ကုိေက်ာ္စြာမ်ားကုိေက်ာ္စြာမ်ားကုိေက်ာ္စြာမ်ားကုိေက်ာ္စြာမ်ား    ဘာေတြမဟုတ္မဟတ္ဘာေတြမဟုတ္မဟတ္ဘာေတြမဟုတ္မဟတ္ဘာေတြမဟုတ္မဟတ္    

ျဖစ္လာလုိ႔လဲျဖစ္လာလုိ႔လဲျဖစ္လာလုိ႔လဲျဖစ္လာလုိ႔လဲ    ဆရာခုနေလးတင္ဆရာခုနေလးတင္ဆရာခုနေလးတင္ဆရာခုနေလးတင္    သမီးန႔ဲသမီးန႔ဲသမီးန႔ဲသမီးန႔ဲကုိေက်ာ္စြာအေၾကာင္းကုိေက်ာ္စြာအေၾကာင္းကုိေက်ာ္စြာအေၾကာင္းကုိေက်ာ္စြာအေၾကာင္း    စဥ္းစားမိၿပီးစဥ္းစားမိၿပီးစဥ္းစားမိၿပီးစဥ္းစားမိၿပီး    ပူပန္ေနမိေသးတယ္။ပူပန္ေနမိေသးတယ္။ပူပန္ေနမိေသးတယ္။ပူပန္ေနမိေသးတယ္။    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ေျပာပါဦးေျပာပါဦးေျပာပါဦးေျပာပါဦး... ... ... ... 

ဘာေတြျဖစ္လို႔လဲဆိုတာဘာေတြျဖစ္လို႔လဲဆိုတာဘာေတြျဖစ္လို႔လဲဆိုတာဘာေတြျဖစ္လို႔လဲဆိုတာ''''''''    

    အ့ဲသည္ေတာ့မွအ့ဲသည္ေတာ့မွအ့ဲသည္ေတာ့မွအ့ဲသည္ေတာ့မွ    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    ငုိခ်င္လွ်က္ငုိခ်င္လွ်က္ငုိခ်င္လွ်က္ငုိခ်င္လွ်က္    လက္တို႔ျဖစ္သြားသည္လားမသိလက္တို႔ျဖစ္သြားသည္လားမသိလက္တို႔ျဖစ္သြားသည္လားမသိလက္တို႔ျဖစ္သြားသည္လားမသိ... ... ... ... စကားသံအစားစကားသံအစားစကားသံအစားစကားသံအစား    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    

တ႐ႈပ္႐ႈပ္တ႐ႈပ္႐ႈပ္တ႐ႈပ္႐ႈပ္တ႐ႈပ္႐ႈပ္    ငုိ႐ႈိက္သံကုိပဲငုိ႐ႈိက္သံကုိပဲငုိ႐ႈိက္သံကုိပဲငုိ႐ႈိက္သံကုိပဲ    သူၾကားလုိက္ပါ၏။သူၾကားလုိက္ပါ၏။သူၾကားလုိက္ပါ၏။သူၾကားလုိက္ပါ၏။    အိုအိုအိုအို    ဒီေကာင္မေလးႏွယ္ဒီေကာင္မေလးႏွယ္ဒီေကာင္မေလးႏွယ္ဒီေကာင္မေလးႏွယ္    ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္မ်ားဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္မ်ားဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္မ်ားဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္မ်ား    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မေျပာဘဲမေျပာဘဲမေျပာဘဲမေျပာဘဲ    

ငုိေႂကြးေနရပါသနည္း။ငုိေႂကြးေနရပါသနည္း။ငုိေႂကြးေနရပါသနည္း။ငုိေႂကြးေနရပါသနည္း။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ပူပန္စိတ္ေတြပူပန္စိတ္ေတြပူပန္စိတ္ေတြပူပန္စိတ္ေတြ    ဆူေဝလာေလၿပီ။ဆူေဝလာေလၿပီ။ဆူေဝလာေလၿပီ။ဆူေဝလာေလၿပီ။    

    ''''''''ဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲဟ့ဲ    သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး    ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ကုိ    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ေျပာျပဦးေလ။ေျပာျပဦးေလ။ေျပာျပဦးေလ။ေျပာျပဦးေလ။    ဒီဒဒီီဒီလိုငုိေနလုိ႔လိုငုိေနလုိ႔လိုငုိေနလုိ႔လိုငုိေနလုိ႔    ျဖစ္ပါ့မလားျဖစ္ပါ့မလားျဖစ္ပါ့မလားျဖစ္ပါ့မလား''''''''    ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    

တိုက္တိုက္တြန္းတြန္းေလးတိုက္တိုက္တြန္းတြန္းေလးတိုက္တိုက္တြန္းတြန္းေလးတိုက္တိုက္တြန္းတြန္းေလး    ေျပာခုိင္းရပါ၏။ေျပာခုိင္းရပါ၏။ေျပာခုိင္းရပါ၏။ေျပာခုိင္းရပါ၏။    

    ''''''''ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ခုလိုခုလိုခုလိုခုလို    ညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီး    ဖုန္းဆက္တာဖုန္းဆက္တာဖုန္းဆက္တာဖုန္းဆက္တာ    ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ။ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ။ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ။ခြင့္လႊတ္ပါဆရာ။    သမီးသမီးသမီးသမီး    မေလးမစားလုပ္တာမေလးမစားလုပ္တာမေလးမစားလုပ္တာမေလးမစားလုပ္တာ    မဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူးမဟုတ္ပါဘူး............။။။။    

တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    ဘာလုပ္လို႔ဘာလုပ္လို႔ဘာလုပ္လို႔ဘာလုပ္လို႔    လုပ္ရမွန္းမသိေအာင္လုပ္ရမွန္းမသိေအာင္လုပ္ရမွန္းမသိေအာင္လုပ္ရမွန္းမသိေအာင္    ႀကံဳလာလို႔ပါ။ႀကံဳလာလို႔ပါ။ႀကံဳလာလို႔ပါ။ႀကံဳလာလို႔ပါ။    ဒီညေလဒီညေလဒီညေလဒီညေလ    ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ    အိမ္ကုိအိမ္ကုိအိမ္ကုိအိမ္ကုိ    ေတာ္ေတာ္ႀကီးေေတာ္ေတာ္ႀကီးေေတာ္ေတာ္ႀကီးေေတာ္ေတာ္ႀကီးေနာက္က်မွနာက္က်မွနာက္က်မွနာက္က်မွ    
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ျပန္ေရာက္လာတယ္။ျပန္ေရာက္လာတယ္။ျပန္ေရာက္လာတယ္။ျပန္ေရာက္လာတယ္။    ခါတ္ုိင္းဆိုရင္ခါတ္ုိင္းဆိုရင္ခါတ္ုိင္းဆိုရင္ခါတ္ုိင္းဆိုရင္    အိမ္ကုိအိမ္ကုိအိမ္ကုိအိမ္ကုိ    ညေနပုိင္းေစာေစာညေနပုိင္းေစာေစာညေနပုိင္းေစာေစာညေနပုိင္းေစာေစာ    ျပန္ေရာက္ေနက်ျပန္ေရာက္ေနက်ျပန္ေရာက္ေနက်ျပန္ေရာက္ေနက ်   ဒီညေတာ့ဒီညေတာ့ဒီညေတာ့ဒီညေတာ့    ဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိပါဘူးဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိပါဘူးဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိပါဘူးဘယ္လိုျဖစ္တယ္မသိပါဘူး... ... ... ... 

ကုိေက်ာ္စြာရယ္ကုိေက်ာ္စြာရယ္ကုိေက်ာ္စြာရယ္ကုိေက်ာ္စြာရယ္    မေသာက္စဖူးမေသာက္စဖူးမေသာက္စဖူးမေသာက္စဖူး    အရက္ေတြမူးေအာင္အရက္ေတြမူးေအာင္အရက္ေတြမူးေအာင္အရက္ေတြမူးေအာင္    ေသာက္လာတယ္။ေသာက္လာတယ္။ေသာက္လာတယ္။ေသာက္လာတယ္။    

    သမီးေလသမီးေလသမီးေလသမီးေလ    ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ    ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလို    ေသာက္တာေသာက္တာေသာက္တာေသာက္တာ    တစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွ    မေတြ႔မႀကံဳခ့ဲဖူးပါဘူး။မေတြ႔မႀကံဳခ့ဲဖူးပါဘူး။မေတြ႔မႀကံဳခ့ဲဖူးပါဘူး။မေတြ႔မႀကံဳခ့ဲဖူးပါဘူး။    ကုိေက်ာ္စြာရယ္ေလကုိေက်ာ္စြာရယ္ေလကုိေက်ာ္စြာရယ္ေလကုိေက်ာ္စြာရယ္ေလ    အိမ္ထဲကုိအိမ္ထဲကုိအိမ္ထဲကုိအိမ္ထဲကုိ    

သုိင္းကြက္နင္းၿပီးသုိင္းကြက္နင္းၿပီးသုိင္းကြက္နင္းၿပီးသုိင္းကြက္နင္းၿပီး    ဝင္လာတယ္။ဝင္လာတယ္။ဝင္လာတယ္။ဝင္လာတယ္။    သမီးကုိလည္းသမီးကုိလည္းသမီးကုိလည္းသမီးကုိလည္း    ဖုတ္ေလတ့ဲငါးပိဖုတ္ေလတ့ဲငါးပိဖုတ္ေလတ့ဲငါးပိဖုတ္ေလတ့ဲငါးပိ    ရိွတယ္လို႔ေတာင္ရိွတယ္လို႔ေတာင္ရိွတယ္လို႔ေတာင္ရိွတယ္လို႔ေတာင္    ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။ဂ႐ုမစုိက္ဘူး။    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    သူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိသူ႔အနားကုိ    

ကပ္သြားေတာ့ကပ္သြားေတာ့ကပ္သြားေတာ့ကပ္သြားေတာ့    စိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီး    ၾကည့္ေနတယ္။ၾကည့္ေနတယ္။ၾကည့္ေနတယ္။ၾကည့္ေနတယ္။    သူ႔မ်က္လုံး႐ိုင္း႐ိုင္းႀကီးေတြကသူ႔မ်က္လုံး႐ိုင္း႐ိုင္းႀကီးေတြကသူ႔မ်က္လုံး႐ိုင္း႐ိုင္းႀကီးေတြကသူ႔မ်က္လုံး႐ိုင္း႐ိုင္းႀကီးေတြက    ေၾကာက္စရာႀကီးေၾကာက္စရာႀကီးေၾကာက္စရာႀကီးေၾကာက္စရာႀကီး... ... ... ... ဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္း    

စကားမေျပာဘဲစကားမေျပာဘဲစကားမေျပာဘဲစကားမေျပာဘဲ    အိပ္ခန္းထဲတန္းၿပီးအိပ္ခန္းထဲတန္းၿပီးအိပ္ခန္းထဲတန္းၿပီးအိပ္ခန္းထဲတန္းၿပီး    ယုိင္ထုိးယ္ုိယုိင္ထုိးယ္ုိယုိင္ထုိးယ္ုိယုိင္ထုိးယ္ုိင္ထုိးနဲ႔င္ထုိးနဲ႔င္ထုိးနဲ႔င္ထုိးနဲ႔    ဝင္သြားတယ္။ဝင္သြားတယ္။ဝင္သြားတယ္။ဝင္သြားတယ္။    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    သူလဲက်သြားမွာစုိးလုိ႔သူလဲက်သြားမွာစုိးလုိ႔သူလဲက်သြားမွာစုိးလုိ႔သူလဲက်သြားမွာစုိးလုိ႔    ဝင္တြဲတာကုိေတာင္ဝင္တြဲတာကုိေတာင္ဝင္တြဲတာကုိေတာင္ဝင္တြဲတာကုိေတာင္    

သမီးလက္ကုိသမီးလက္ကုိသမီးလက္ကုိသမီးလက္ကုိ    ဖယ္ပစ္လိုက္တယ္။ဖယ္ပစ္လိုက္တယ္။ဖယ္ပစ္လိုက္တယ္။ဖယ္ပစ္လိုက္တယ္။    အိပ္ရာထဲေရာက္တာနဲ႔အိပ္ရာထဲေရာက္တာနဲ႔အိပ္ရာထဲေရာက္တာနဲ႔အိပ္ရာထဲေရာက္တာနဲ႔    ေျခပစ္လက္ပစ္ေျခပစ္လက္ပစ္ေျခပစ္လက္ပစ္ေျခပစ္လက္ပစ္    အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။    သမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္း    

ဘာလုပ္ေပးရမွန္းမသိေအာင္ဘာလုပ္ေပးရမွန္းမသိေအာင္ဘာလုပ္ေပးရမွန္းမသိေအာင္ဘာလုပ္ေပးရမွန္းမသိေအာင္    အူေၾကာင္ေၾကာင္အူေၾကာင္ေၾကာင္အူေၾကာင္ေၾကာင္အူေၾကာင္ေၾကာင္    ျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္သြားၿပီး    ေဘးကေနေဘးကေနေဘးကေနေဘးကေန    ရပ္ၾကည့္ေနရတာေပါ့။ရပ္ၾကည့္ေနရတာေပါ့။ရပ္ၾကည့္ေနရတာေပါ့။ရပ္ၾကည့္ေနရတာေပါ့။    အိပ္ေပ်ာ္ေနရင္းအိပ္ေပ်ာ္ေနရင္းအိပ္ေပ်ာ္ေနရင္းအိပ္ေပ်ာ္ေနရင္း    

သူ႔ပါးစပ္သူ႔ပါးစပ္သူ႔ပါးစပ္သူ႔ပါးစပ္ကေနကေနကေနကေန    ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္... ... ... ... ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္    ကုိယ့္အနားကုိကုိယ့္အနားကုိကုိယ့္အနားကုိကုိယ့္အနားကုိ    လာပါဦးကြာလာပါဦးကြာလာပါဦးကြာလာပါဦးကြာ    လို႔ေျပာေနတာကုိလို႔ေျပာေနတာကုိလို႔ေျပာေနတာကုိလို႔ေျပာေနတာကုိ    သမီးနားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားလုိက္ရတယ္ဆရာ။သမီးနားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားလုိက္ရတယ္ဆရာ။သမီးနားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားလုိက္ရတယ္ဆရာ။သမီးနားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားလုိက္ရတယ္ဆရာ။    

အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    သူအိပ္ေမာက်သြားပါၿပီဆရာ။သူအိပ္ေမာက်သြားပါၿပီဆရာ။သူအိပ္ေမာက်သြားပါၿပီဆရာ။သူအိပ္ေမာက်သြားပါၿပီဆရာ။    သမီးကေတာ့သမီးကေတာ့သမီးကေတာ့သမီးကေတာ့    ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဘယ္လိုလုပ္ၿပီး    အိပ္ႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။အိပ္ႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။အိပ္ႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။အိပ္ႏုိင္ပါေတာ့မလဲ။    စိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာစိတ္ထဲမွာ    ဗေလာင္ဆူၿပီးဗေလာင္ဆူၿပီးဗေလာင္ဆူၿပီးဗေလာင္ဆူၿပီး    

ပူပန္ေနမိတယ္။ပူပန္ေနမိတယ္။ပူပန္ေနမိတယ္။ပူပန္ေနမိတယ္။    ဘာလုိ႔ဘာလုိ႔ဘာလုိ႔ဘာလုိ႔    သူခုလိုသူခုလိုသူခုလိုသူခုလို    မေသာက္စဖူးမေသာက္စဖူးမေသာက္စဖူးမေသာက္စဖူး    အရက္ေတြမူး႐ူးေနေအာအရက္ေတြမူး႐ူးေနေအာအရက္ေတြမူး႐ူးေနေအာအရက္ေတြမူး႐ူးေနေအာင္င္င္င္    ေသာက္လာရတာလဲ။ေသာက္လာရတာလဲ။ေသာက္လာရတာလဲ။ေသာက္လာရတာလဲ။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ဘာလို႔ဘာလို႔ဘာလို႔ဘာလို႔    

ခုလိုခုလိုခုလိုခုလို    စိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီး    ၾကည့္ရတာလဲ။ၾကည့္ရတာလဲ။ၾကည့္ရတာလဲ။ၾကည့္ရတာလဲ။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ႔မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ႔မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ႔မူးမူး႐ူး႐ူးနဲ႔    သူ႔ပါးစပ္ထဲကသူ႔ပါးစပ္ထဲကသူ႔ပါးစပ္ထဲကသူ႔ပါးစပ္ထဲက    ထြက္လာတ့ဲထြက္လာတ့ဲထြက္လာတ့ဲထြက္လာတ့ဲ    ဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲနာမည္ကေရာဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲနာမည္ကေရာဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲနာမည္ကေရာဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲနာမည္ကေရာ... ... ... ... 

ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။    ဘာလုိ႔ဘာလုိ႔ဘာလုိ႔ဘာလုိ႔    ဘာလုပ္ဖို႔ဘာလုပ္ဖို႔ဘာလုပ္ဖို႔ဘာလုပ္ဖို႔    ဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲ    ေကာင္မေလးကုိေကာင္မေလးကုိေကာင္မေလးကုိေကာင္မေလးကုိ    သူ႔အနားလာဖို႔သူ႔အနားလာဖို႔သူ႔အနားလာဖို႔သူ႔အနားလာဖို႔    တတြတ္တြတ္နဲ႔တတြတ္တြတ္နဲ႔တတြတ္တြတ္နဲ႔တတြတ္တြတ္နဲ႔    ေခၚေနရတာလဲေခၚေနရတာလဲေခၚေနရတာလဲေခၚေနရတာလဲ... ... ... ... ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    

သမီးေသမီးေသမီးေသမီးေတာ့တာ့တာ့တာ့    ခုလုိခုလုိခုလုိခုလုိ    ဒုကၡသုကၡေတြနဲ႔ဒုကၡသုကၡေတြနဲ႔ဒုကၡသုကၡေတြနဲ႔ဒုကၡသုကၡေတြနဲ႔    ပူပန္စိတ္ေတြပူပန္စိတ္ေတြပူပန္စိတ္ေတြပူပန္စိတ္ေတြ    ဝင္လာတာနဲ႔ဝင္လာတာနဲ႔ဝင္လာတာနဲ႔ဝင္လာတာနဲ႔    ေခါင္းထဲမွာေခါင္းထဲမွာေခါင္းထဲမွာေခါင္းထဲမွာ    ဆရာ့ကုိပဲဆရာ့ကုိပဲဆရာ့ကုိပဲဆရာ့ကုိပဲ    ေျပးျမင္မိတယ္။ေျပးျမင္မိတယ္။ေျပးျမင္မိတယ္။ေျပးျမင္မိတယ္။    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    

ေဖေဖလိုေဖေဖလိုေဖေဖလိုေဖေဖလို    သေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီးသေဘာထားၿပီး    ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးမိတာဆိုေတာ့ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးမိတာဆိုေတာ့ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးမိတာဆိုေတာ့ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးမိတာဆိုေတာ့    အခုလိုအခုလိုအခုလိုအခုလို    ညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီး    ဆရာအိပ္ေနမွန္းမသိဆရာအိပ္ေနမွန္းမသိဆရာအိပ္ေနမွန္းမသိဆရာအိပ္ေနမွန္းမသိ    

စာေတြေရးေနလားမသိစာေတြေရးေနလားမသိစာေတြေရးေနလားမသိစာေတြေရးေနလားမသိ... ... ... ... အားမနာႏိုင္ဘဲအားမနာႏိုင္ဘဲအားမနာႏိုင္ဘဲအားမနာႏိုင္ဘဲ    ဖုန္းဆက္မိတာပါဖုန္းဆက္မိတာပါဖုန္းဆက္မိတာပါဖုန္းဆက္မိတာပါ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္။    သမီးရင္ထဲမွာသမီးရင္ထဲမွာသမီးရင္ထဲမွာသမီးရင္ထဲမွာ    

ဘယ္လိုႀကီးျဖစ္ေနမွန္းဘယ္လိုႀကီးျဖစ္ေနမွန္းဘယ္လိုႀကီးျဖစ္ေနမွန္းဘယ္လိုႀကီးျဖစ္ေနမွန္း    မသိပါဘူး။မသိပါဘူး။မသိပါဘူး။မသိပါဘူး။    ဘာကုိမွန္းမသိေပမယ့္ဘာကုိမွန္းမသိေပမယ့္ဘာကုိမွန္းမသိေပမယ့္ဘာကုိမွန္းမသိေပမယ့္    စိတ္ထဲကစိတ္ထဲကစိတ္ထဲကစိတ္ထဲက    ပူေနမိတယ္။ပူေနမိတယ္။ပူေနမိတယ္။ပူေနမိတယ္။    ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္    သူဒီလိုေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။သူဒီလိုေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။သူဒီလိုေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။သူဒီလိုေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။    

ဒါသမီးေၾကာင့္လား။ဒါသမီးေၾကာင့္လား။ဒါသမီးေၾကာင့္လား။ဒါသမီးေၾကာင့္လား။    သမီးရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား။သမီးရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား။သမီးရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား။သမီးရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္လား။    သမီးအခုသမီးအခုသမီးအခုသမီးအခု    ဘာလုပ္ရမလဲဆရာရယ္ဘာလုပ္ရမလဲဆရာရယ္ဘာလုပ္ရမလဲဆရာရယ္ဘာလုပ္ရမလဲဆရာရယ္... ... ... ... သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ကူညီပါဦးကူညီပါဦးကူညီပါဦးကူညီပါဦး... ... ... ... 

သမီးတုိ႔အိမ္ေထာင္ေသမီးတုိ႔အိမ္ေထာင္ေသမီးတုိ႔အိမ္ေထာင္ေသမီးတုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲသြားမွာေၾကာက္တယ္ရးၿပိဳကြဲသြားမွာေၾကာက္တယ္ရးၿပိဳကြဲသြားမွာေၾကာက္တယ္ရးၿပိဳကြဲသြားမွာေၾကာက္တယ္''''''''    

    ေျပာရင္းေျပာရင္းေျပာရင္းေျပာရင္းေျပာရင္းေျပာရင္းေျပာရင္းေျပာရင္း............    ေဖြးေဖြး၏အသံေလးကေဖြးေဖြး၏အသံေလးကေဖြးေဖြး၏အသံေလးကေဖြးေဖြး၏အသံေလးက    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    တိမ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။တိမ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။တိမ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။တိမ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။    စကားသံအစားစကားသံအစားစကားသံအစားစကားသံအစား    

ငုိ႐ႈိက္သံငုိ႐ႈိက္သံငုိ႐ႈိက္သံငုိ႐ႈိက္သံ    သ့ဲသ့ဲကေလးကုိသာသ့ဲသ့ဲကေလးကုိသာသ့ဲသ့ဲကေလးကုိသာသ့ဲသ့ဲကေလးကုိသာ    သူၾကားေနရေလ၏။သူၾကားေနရေလ၏။သူၾကားေနရေလ၏။သူၾကားေနရေလ၏။    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... သူစိတ္ပူသလိုသူစိတ္ပူသလိုသူစိတ္ပူသလိုသူစိတ္ပူသလို    တကယ္တမ္းျဖစ္လာၿပီလားတကယ္တမ္းျဖစ္လာၿပီလားတကယ္တမ္းျဖစ္လာၿပီလားတကယ္တမ္းျဖစ္လာၿပီလား... ... ... ... 

ကုိေမာင္လုံးေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ကုိေမာင္လုံးေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ကုိေမာင္လုံးေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ကုိေမာင္လုံးေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္    သူထပ္ေတြ႔ေနၿပီသူထပ္ေတြ႔ေနၿပီသူထပ္ေတြ႔ေနၿပီသူထပ္ေတြ႔ေနၿပီလားလားလားလား... '... '... '... 'ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ၿငိမ္းခ်မ္းေရၿငိမ္းခ်မ္းေရၿငိမ္းခ်မ္းေရၿငိမ္းခ်မ္းေရ... ... ... ... မင္းဘာလုပ္မလဲမင္းဘာလုပ္မလဲမင္းဘာလုပ္မလဲမင္းဘာလုပ္မလဲ' ' ' ' ဟုဟုဟုဟု    သူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူ    

ျပန္ေမးခြန္းထုတ္မိေလၿပီ။ျပန္ေမးခြန္းထုတ္မိေလၿပီ။ျပန္ေမးခြန္းထုတ္မိေလၿပီ။ျပန္ေမးခြန္းထုတ္မိေလၿပီ။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၃၃၃၃၃၃၃၃))))))))        

ျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖကျပႆနာရဲ႕အေျဖက        အနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာအနီးဆုံးမွာ        

        

        

    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးေတာ့ငတိမေလးေတာ့ငတိမေလးေတာ့ငတိမေလးေတာ့    တ႐ႈပ္႐ႈပ္တ႐ႈပ္႐ႈပ္တ႐ႈပ္႐ႈပ္တ႐ႈပ္႐ႈပ္    ငိုေႂကြးေနေခ်ၿပီ။ငိုေႂကြးေနေခ်ၿပီ။ငိုေႂကြးေနေခ်ၿပီ။ငိုေႂကြးေနေခ်ၿပီ။    သူပူမည္ဆိုလွ်င္လည္းသူပူမည္ဆိုလွ်င္လည္းသူပူမည္ဆိုလွ်င္လည္းသူပူမည္ဆိုလွ်င္လည္း    ပူပန္ေသာကေရာက္ခ်င္ပူပန္ေသာကေရာက္ခ်င္ပူပန္ေသာကေရာက္ခ်င္ပူပန္ေသာကေရာက္ခ်င္စရာစရာစရာစရာ    

အေျခအေနကုိအေျခအေနကုိအေျခအေနကုိအေျခအေနကုိ    ေရာက္ေနၿပီေရာက္ေနၿပီေရာက္ေနၿပီေရာက္ေနၿပီ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏    သီရိေဂဟာေလးသီရိေဂဟာေလးသီရိေဂဟာေလးသီရိေဂဟာေလး    တစ္စစီတစ္စစီတစ္စစီတစ္စစီ    အစိတ္အစိတ္အႁမႊာႁမႊာအစိတ္အစိတ္အႁမႊာႁမႊာအစိတ္အစိတ္အႁမႊာႁမႊာအစိတ္အစိတ္အႁမႊာႁမႊာ    

လႈပ္ခါၿပိဳကြဲေစႏိုင္ေလာက္သည့္လႈပ္ခါၿပိဳကြဲေစႏိုင္ေလာက္သည့္လႈပ္ခါၿပိဳကြဲေစႏိုင္ေလာက္သည့္လႈပ္ခါၿပိဳကြဲေစႏိုင္ေလာက္သည့္    နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုကနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုကနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုကနာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုက    အစပ်ဳိးေနၿပီအစပ်ဳိးေနၿပီအစပ်ဳိးေနၿပီအစပ်ဳိးေနၿပီ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    အိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး    

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္    အိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာအိမ္မွာ    မေပ်ာ္ေတာ့ၿပီ၊မေပ်ာ္ေတာ့ၿပီ၊မေပ်ာ္ေတာ့ၿပီ၊မေပ်ာ္ေတာ့ၿပီ၊    ညဥ့္နက္မွာမွညဥ့္နက္မွာမွညဥ့္နက္မွာမွညဥ့္နက္မွာမွ    အိမ္ကုိျပန္လာမည္အိမ္ကုိျပန္လာမည္အိမ္ကုိျပန္လာမည္အိမ္ကုိျပန္လာမည္...... .. .. .. ယမကာနံ႔ေလးကလည္းယမကာနံ႔ေလးကလည္းယမကာနံ႔ေလးကလည္းယမကာနံ႔ေလးကလည္း    တသင္းသင္းႏွင့္၊တသင္းသင္းႏွင့္၊တသင္းသင္းႏွင့္၊တသင္းသင္းႏွင့္၊    

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္တြင္ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္တြင္ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္တြင္ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္တြင္    သြား၍သြား၍သြား၍သြား၍    အေပ်ာ္ၾကဴးေသာက္စားေနေခ်သနည္း။အေပ်ာ္ၾကဴးေသာက္စားေနေခ်သနည္း။အေပ်ာ္ၾကဴးေသာက္စားေနေခ်သနည္း။အေပ်ာ္ၾကဴးေသာက္စားေနေခ်သနည္း။    အိမ္ထဲအိမ္ထဲအိမ္ထဲအိမ္ထဲ    သိုင္းကြက္နင္း၍သိုင္းကြက္နင္း၍သိုင္းကြက္နင္း၍သိုင္းကြက္နင္း၍    ဝင္ေရာက္လာမည္ဝင္ေရာက္လာမည္ဝင္ေရာက္လာမည္ဝင္ေရာက္လာမည္... ... ... ... 

ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အိပ္ရာထဲအိပ္ရာထဲအိပ္ရာထဲအိပ္ရာထဲ    ယိုင္ထိုးယိုင္ထုိးယိုင္ထိုးယိုင္ထုိးယိုင္ထိုးယိုင္ထုိးယိုင္ထိုးယိုင္ထုိး    ဝင္သြားမည္။ဝင္သြားမည္။ဝင္သြားမည္။ဝင္သြားမည္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သက့ဲသို႔အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သက့ဲသို႔အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သက့ဲသို႔အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သက့ဲသို႔    တေခါေခါႏွင့္တေခါေခါႏွင့္တေခါေခါႏွင့္တေခါေခါႏွင့္    အကႌ်လုံခ်ည္ပင္အကႌ်လုံခ်ည္ပင္အကႌ်လုံခ်ည္ပင္အကႌ်လုံခ်ည္ပင္    

မလဲႏိုင္ေတာ့ဘဲမလဲႏိုင္ေတာ့ဘဲမလဲႏိုင္ေတာ့ဘဲမလဲႏိုင္ေတာ့ဘဲ    အိပ္ေအိပ္ေအိပ္ေအိပ္ေမာက်သြားမည္မာက်သြားမည္မာက်သြားမည္မာက်သြားမည္... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ေဘးကေဘးကေဘးကေဘးက    မ်က္စိသူငယ္၊မ်က္စိသူငယ္၊မ်က္စိသူငယ္၊မ်က္စိသူငယ္၊    နားသူငယ္ေလးႏွင့္နားသူငယ္ေလးႏွင့္နားသူငယ္ေလးႏွင့္နားသူငယ္ေလးႏွင့္    ဘာဆိုဘာေတြဘာဆိုဘာေတြဘာဆိုဘာေတြဘာဆိုဘာေတြ    

လုပ္လုိ႔လုပ္ေနမွန္းမသိေတာ့သည့္လုပ္လုိ႔လုပ္ေနမွန္းမသိေတာ့သည့္လုပ္လုိ႔လုပ္ေနမွန္းမသိေတာ့သည့္လုပ္လုိ႔လုပ္ေနမွန္းမသိေတာ့သည့္    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ခ်စ္စရာဇနီးအလွေလးေရွ႕တြင္ခ်စ္စရာဇနီးအလွေလးေရွ႕တြင္ခ်စ္စရာဇနီးအလွေလးေရွ႕တြင္ခ်စ္စရာဇနီးအလွေလးေရွ႕တြင္    ''''ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္... ... ... ... ဇင္ဇင္ကုိယ့္အနားကုိဇင္ဇင္ကုိယ့္အနားကုိဇင္ဇင္ကုိယ့္အနားကုိဇင္ဇင္ကုိယ့္အနားကုိ    

လာပါဦးကြာလာပါဦးကြာလာပါဦးကြာလာပါဦးကြာ''''    ဟုဟုဟုဟု    အိပ္မက္ေယာင္သလုိအိပ္မက္ေယာင္သလုိအိပ္မက္ေယာင္သလုိအိပ္မက္ေယာင္သလုိ    ေယာင္ယမ္းၿပီးေယာင္ယမ္းၿပီးေယာင္ယမ္းၿပီးေယာင္ယမ္းၿပီး    တတြတ္တြတ္ေျပာေနသည္။တတြတ္တြတ္ေျပာေနသည္။တတြတ္တြတ္ေျပာေနသည္။တတြတ္တြတ္ေျပာေနသည္။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ဒါမည္သဒါမည္သဒါမည္သဒါမည္သည့္အဓိပၸာယ္ကုိည့္အဓိပၸာယ္ကုိည့္အဓိပၸာယ္ကုိည့္အဓိပၸာယ္ကုိ    

ေဆာင္ပါသနည္း။ေဆာင္ပါသနည္း။ေဆာင္ပါသနည္း။ေဆာင္ပါသနည္း။    ယခုအျဖစ္မ်ဳိးယခုအျဖစ္မ်ဳိးယခုအျဖစ္မ်ဳိးယခုအျဖစ္မ်ဳိး    သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏    သီရိေဂဟာေလးထဲသီရိေဂဟာေလးထဲသီရိေဂဟာေလးထဲသီရိေဂဟာေလးထဲ    ယခင္ကယခင္ကယခင္ကယခင္က    တစ္ခါဆိုတစ္ခါဆိုတစ္ခါဆိုတစ္ခါဆို    တစ္ခါေလးမွ်ပင္တစ္ခါေလးမွ်ပင္တစ္ခါေလးမွ်ပင္တစ္ခါေလးမွ်ပင္    မႀကံဳစဖူးမႀကံဳစဖူးမႀကံဳစဖူးမႀကံဳစဖူး... ... ... ... 

ထူးထူးျခားျခားထူးထူးျခားျခားထူးထူးျခားျခားထူးထူးျခားျခား... ... ... ... ဆန္းဆန္းျပားျပားႀကီးကုိဆန္းဆန္းျပားျပားႀကီးကုိဆန္းဆန္းျပားျပားႀကီးကုိဆန္းဆန္းျပားျပားႀကီးကုိ    ဘီလူးဆိုင္းတီးသက့ဲသို႔ဘီလူးဆိုင္းတီးသက့ဲသို႔ဘီလူးဆိုင္းတီးသက့ဲသို႔ဘီလူးဆိုင္းတီးသက့ဲသို႔    ႀကံဳလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ႀကံဳလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ႀကံဳလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ႀကံဳလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။    ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔ဤသုိ႔    အျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳလည္းအျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳလည္းအျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳလည္းအျဖစ္မ်ဳိးႀကံဳလည္း    
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မႀကံဳဖူး၊မႀကံဳဖူး၊မႀကံဳဖူး၊မႀကံဳဖူး၊    ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍လည္းျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍လည္းျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍လည္းျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း    ထင္မွတ္မထားသည့္ထင္မွတ္မထားသည့္ထင္မွတ္မထားသည့္ထင္မွတ္မထားသည့္    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလး    ထိတ္လန္႔တၾကားထိတ္လန္႔တၾကားထိတ္လန္႔တၾကားထိတ္လန္႔တၾကား    ေျခမကုိင္မိေျခမကုိင္မိေျခမကုိင္မိေျခမကုိင္မိ    

လက္မကုိင္မိလက္မကုိင္မိလက္မကုိင္မိလက္မကုိင္မိ    ျဖစ္သြားခ့ဲသည္ကျဖစ္သြားခ့ဲသည္ကျဖစ္သြားခ့ဲသည္ကျဖစ္သြားခ့ဲသည္က    အဆန္းမဟုတ္ပါေခ်။အဆန္းမဟုတ္ပါေခ်။အဆန္းမဟုတ္ပါေခ်။အဆန္းမဟုတ္ပါေခ်။    

    ယခုျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျဖစ္ရပ္သည္ယခုျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျဖစ္ရပ္သည္ယခုျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျဖစ္ရပ္သည္ယခုျဖစ္ပြားခ့ဲေသာျဖစ္ရပ္သည္    ေဖြးေဖြးေျပာျပခ့ဲဖူးေသာေဖြးေဖြးေျပာျပခ့ဲဖူးေသာေဖြးေဖြးေျပာျပခ့ဲဖူးေသာေဖြးေဖြးေျပာျပခ့ဲဖူးေသာ    ကုိေက်ာ္စြာ၏စ႐ိုက္သဘာဝႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာ၏စ႐ိုက္သဘာဝႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာ၏စ႐ိုက္သဘာဝႏွင့္ကုိေက်ာ္စြာ၏စ႐ိုက္သဘာဝႏွင့္    ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး    

ဆန္႔က်င္ေနၿပီတည္း။ဆန္႔က်င္ေနၿပီတည္း။ဆန္႔က်င္ေနၿပီတည္း။ဆန္႔က်င္ေနၿပီတည္း။    အရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းက    ကုိေက်ာ္စြာဟူသည္ကုိေက်ာ္စြာဟူသည္ကုိေက်ာ္စြာဟူသည္ကုိေက်ာ္စြာဟူသည္    အရက္ေသာက္ဖို႔မေျပာႏွင့္အရက္ေသာက္ဖို႔မေျပာႏွင့္အရက္ေသာက္ဖို႔မေျပာႏွင့္အရက္ေသာက္ဖို႔မေျပာႏွင့္    အနံ႔ကုိပင္အနံ႔ကုိပင္အနံ႔ကုိပင္အနံ႔ကုိပင္    မခံတတ္သူ။မခံတတ္သူ။မခံတတ္သူ။မခံတတ္သူ။    

ညဥ့္နက္နက္ႀကီးညဥ့္နက္နက္ႀကီးညဥ့္နက္နက္ႀကီးညဥ့္နက္နက္ႀကီး    ဘယ္တုန္းကမွဘယ္တုန္းကမွဘယ္တုန္းကမွဘယ္တုန္းကမွ    ေလွ်ာက္လည္ေလ့မရိွ။ေလွ်ာက္လည္ေလ့မရိွ။ေလွ်ာက္လည္ေလ့မရိွ။ေလွ်ာက္လည္ေလ့မရိွ။    အိမ္ကုိအိမ္ကုိအိမ္ကုိအိမ္ကုိ    အေစာႀကီးျပန္ေရာက္အေစာႀကီးျပန္ေရာက္အေစာႀကီးျပန္ေရာက္အေစာႀကီးျပန္ေရာက္လာ၍လာ၍လာ၍လာ၍    သမီးေလးသဲသဲကိုသမီးေလးသဲသဲကိုသမီးေလးသဲသဲကိုသမီးေလးသဲသဲကို    

ခ်ီပုိးေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးေခ်ာ့ျမႇဴ............ေဖြးေဖြးကုိလည္းေဖြးေဖြးကုိလည္းေဖြးေဖြးကုိလည္းေဖြးေဖြးကုိလည္း    ၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာ    ယုယုယယယုယုယယယုယုယယယုယုယယ    ဆက္ဆံတတ္သူဆက္ဆံတတ္သူဆက္ဆံတတ္သူဆက္ဆံတတ္သူ... ... ... ... အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    အရက္ေတြမူး႐ူးေအာင္အရက္ေတြမူး႐ူးေအာင္အရက္ေတြမူး႐ူးေအာင္အရက္ေတြမူး႐ူးေအာင္    

ေသာက္လာ႐ုံမွ်မကေသာက္လာ႐ုံမွ်မကေသာက္လာ႐ုံမွ်မကေသာက္လာ႐ုံမွ်မက    သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသဲသဲကုိလည္းသဲသဲကုိလည္းသဲသဲကုိလည္းသဲသဲကုိလည္း    ေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးဖုိ႔ေနေနသာသာေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးဖုိ႔ေနေနသာသာေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးဖုိ႔ေနေနသာသာေခ်ာ့ျမႇဴခ်ီပုိးဖုိ႔ေနေနသာသာ    ဖုတ္ေလာသည့္ငါးပိဖုတ္ေလာသည့္ငါးပိဖုတ္ေလာသည့္ငါးပိဖုတ္ေလာသည့္ငါးပိ    ရိွသည္ဟုပင္ရိွသည္ဟုပင္ရိွသည္ဟုပင္ရိွသည္ဟုပင္    

အသိအမွတ္မျပဳအသိအမွတ္မျပဳအသိအမွတ္မျပဳအသိအမွတ္မျပဳ............    ေဖြးေဖြးကုိေတာ့ေဖြးေဖြးကုိေတာ့ေဖြးေဖြးကုိေတာ့ေဖြးေဖြးကုိေတာ့    ၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာၾကင္ၾကင္နာနာ    စကားဆိုဖို႔စကားဆိုဖို႔စကားဆိုဖို႔စကားဆိုဖို႔    ေဝလာေဝးေဝလာေဝးေဝလာေဝးေဝလာေဝး... ... ... ... အနားကပ္သြားသည့္အနားကပ္သြားသည့္အနားကပ္သြားသည့္အနားကပ္သြားသည့္    အခ်ိန္မွာပင္အခ်ိန္မွာပင္အခ်ိန္မွာပင္အခ်ိန္မွာပင္    

မ်က္လုံး႐ိုင္းႀကီးေတြႏွင့္မ်က္လုံး႐ိုင္းႀကီးေတြႏွင့္မ်က္လုံး႐ိုင္းႀကီးေတြႏွင့္မ်က္လုံး႐ိုင္းႀကီးေတြႏွင့္    စိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးၾကည့္ကာစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးၾကည့္ကာစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးၾကည့္ကာစိမ္းစိမ္းကားကားႀကီးၾကည့္ကာ    အတြဲပင္မခံဘဲအတြဲပင္မခံဘဲအတြဲပင္မခံဘဲအတြဲပင္မခံဘဲ    အိပ္ခန္းထဲအိပ္ခန္းထဲအိပ္ခန္းထဲအိပ္ခန္းထဲ    ယုိင္ထိုးယိုယုိင္ထိုးယိုယုိင္ထိုးယိုယုိင္ထိုးယိုင္ထိုးႏွင့္င္ထိုးႏွင့္င္ထိုးႏွင့္င္ထိုးႏွင့္    

တန္းဝင္သြားသည္ဆိုသည့္အျဖစ္ကတန္းဝင္သြားသည္ဆိုသည့္အျဖစ္ကတန္းဝင္သြားသည္ဆိုသည့္အျဖစ္ကတန္းဝင္သြားသည္ဆိုသည့္အျဖစ္က    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    အေလးထားစရာမလိုဘဲအေလးထားစရာမလိုဘဲအေလးထားစရာမလိုဘဲအေလးထားစရာမလိုဘဲ    ကိစၥမရိွပါဘူးကြာဟုကိစၥမရိွပါဘူးကြာဟုကိစၥမရိွပါဘူးကြာဟုကိစၥမရိွပါဘူးကြာဟု    အလြယ္ေလးအလြယ္ေလးအလြယ္ေလးအလြယ္ေလး    ေျပာလုိ႔ရသည့္ေျပာလုိ႔ရသည့္ေျပာလုိ႔ရသည့္ေျပာလုိ႔ရသည့္    

အျဖစ္မွအျဖစ္မွအျဖစ္မွအျဖစ္မွ    ဟုတ္ပါေလစ။ဟုတ္ပါေလစ။ဟုတ္ပါေလစ။ဟုတ္ပါေလစ။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    ဖုန္းထဲမွဖုန္းထဲမွဖုန္းထဲမွဖုန္းထဲမွ    သူၾကားေနရသည့္သူၾကားေနရသည့္သူၾကားေနရသည့္သူၾကားေနရသည့္    ေဖြးေဖြး၏ငုိ႐ႈိက္သံသ့ဲသ့ဲေလးကုိေဖြးေဖြး၏ငုိ႐ႈိက္သံသ့ဲသ့ဲေလးကုိေဖြးေဖြး၏ငုိ႐ႈိက္သံသ့ဲသ့ဲေလးကုိေဖြးေဖြး၏ငုိ႐ႈိက္သံသ့ဲသ့ဲေလးကုိ    နားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္း    နားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္းနားေထာင္ရင္း    

ဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိဤျပႆနာကုိ    ဤအတိုင္းဤအတိုင္းဤအတိုင္းဤအတိုင္း    လက္လက္လက္လက္လြတ္စပယ္လြတ္စပယ္လြတ္စပယ္လြတ္စပယ္    ပစ္ထား၍မရေတာ့ၿပီ။ပစ္ထား၍မရေတာ့ၿပီ။ပစ္ထား၍မရေတာ့ၿပီ။ပစ္ထား၍မရေတာ့ၿပီ။    

    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    တေလးတစားတေလးတစားတေလးတစားတေလးတစား    သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္းသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း... ... ... ... ဖခင္တစ္ဦးက့ဲသုိ႔ဖခင္တစ္ဦးက့ဲသုိ႔ဖခင္တစ္ဦးက့ဲသုိ႔ဖခင္တစ္ဦးက့ဲသုိ႔    သူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူ    

သေဘာထားလိုက္ေလေတာ့သည္။သေဘာထားလိုက္ေလေတာ့သည္။သေဘာထားလိုက္ေလေတာ့သည္။သေဘာထားလိုက္ေလေတာ့သည္။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    သူေဆးကုေပးဖူးသည့္သူေဆးကုေပးဖူးသည့္သူေဆးကုေပးဖူးသည့္သူေဆးကုေပးဖူးသည့္    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က ်   

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္    လြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာ    ႏွစ္ပုိင္းကႏွစ္ပုိင္းကႏွစ္ပုိင္းကႏွစ္ပုိင္းက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    သူမ၏ကုိယ္ဝန္ကုိသူမ၏ကုိယ္ဝန္ကုိသူမ၏ကုိယ္ဝန္ကုိသူမ၏ကုိယ္ဝန္ကုိ    လာအပ္လာအပ္လာအပ္လာအပ္ႏံွျပသခ့ဲၿပီးႏံွျပသခ့ဲၿပီးႏံွျပသခ့ဲၿပီးႏံွျပသခ့ဲၿပီး    လြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာ    ငါးလငါးလငါးလငါးလ    

ေျခာက္လေလာက္တုန္းကေျခာက္လေလာက္တုန္းကေျခာက္လေလာက္တုန္းကေျခာက္လေလာက္တုန္းက    သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္သူကုိယ္တိုင္    ဗိုက္ခြဲကာဗိုက္ခြဲကာဗိုက္ခြဲကာဗိုက္ခြဲကာ    သဲသဲအမည္ရေသာသဲသဲအမည္ရေသာသဲသဲအမည္ရေသာသဲသဲအမည္ရေသာ    သမီးေခ်ာေလးကုိသမီးေခ်ာေလးကုိသမီးေခ်ာေလးကုိသမီးေခ်ာေလးကုိ    ေမြးဖြားေပးခ့ဲဖူးေသာေမြးဖြားေပးခ့ဲဖူးေသာေမြးဖြားေပးခ့ဲဖူးေသာေမြးဖြားေပးခ့ဲဖူးေသာ    

လူနာမေလးတစ္ေယာက္သာလူနာမေလးတစ္ေယာက္သာလူနာမေလးတစ္ေယာက္သာလူနာမေလးတစ္ေယာက္သာ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္    လူနာမေလးတစ္ဦးသည္လူနာမေလးတစ္ဦးသည္လူနာမေလးတစ္ဦးသည္လူနာမေလးတစ္ဦးသည္    မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်    

ပတ္သက္သင့္ပါသနည္း။ပတ္သက္သင့္ပါသနည္း။ပတ္သက္သင့္ပါသနည္း။ပတ္သက္သင့္ပါသနည္း။    ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ဆရာဝန္ႏွင့္    လူနာမေလးတို႔လူနာမေလးတို႔လူနာမေလးတို႔လူနာမေလးတို႔    ခင္မင္ရင္းႏီွးခင္မင္ရင္းႏီွးခင္မင္ရင္းႏီွးခင္မင္ရင္းႏီွးမႈမႈမႈမႈ... ... ... ... တြယ္မိတတ္ေသာတြယ္မိတတ္ေသာတြယ္မိတတ္ေသာတြယ္မိတတ္ေသာ    သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးတို႔သည္ေရာသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးတို႔သည္ေရာသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးတို႔သည္ေရာသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးတို႔သည္ေရာ    

မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ပဲရိွရမည္ဟုမည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ပဲရိွရမည္ဟုမည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ပဲရိွရမည္ဟုမည္ေ႐ြ႕မည္မွ်ပဲရိွရမည္ဟု    စည္းတားသတ္မွတ္ထားလွ်က္စည္းတားသတ္မွတ္ထားလွ်က္စည္းတားသတ္မွတ္ထားလွ်က္စည္းတားသတ္မွတ္ထားလွ်က္    ရိွပါသလား။ရိွပါသလား။ရိွပါသလား။ရိွပါသလား။    

    တစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာ    စည္းျခားထားခ်က္ကေတာ့စည္းျခားထားခ်က္ကေတာ့စည္းျခားထားခ်က္ကေတာ့စည္းျခားထားခ်က္ကေတာ့    ျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသားျပတ္ျပတ္သားသား    ရိွရေပလိမ့္မည္။ရိွရေပလိမ့္မည္။ရိွရေပလိမ့္မည္။ရိွရေပလိမ့္မည္။    အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္    ဆရာဝန္တို႔ဆရာဝန္တို႔ဆရာဝန္တို႔ဆရာဝန္တို႔    

လိုက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ရမည့္လိုက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ရမည့္လိုက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ရမည့္လိုက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ရမည့္    က်င့္ဝတ္သိကၡာပုိင္းႏွင့္က်င့္ဝတ္သိကၡာပုိင္းႏွင့္က်င့္ဝတ္သိကၡာပုိင္းႏွင့္က်င့္ဝတ္သိကၡာပုိင္းႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍... ... ... ... တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ႀကီး    ခ်ဳပ္ထိန္းတားဆီးရမည့္ခ်ဳပ္ထိန္းတားဆီးရမည့္ခ်ဳပ္ထိန္းတားဆီးရမည့္ခ်ဳပ္ထိန္းတားဆီးရမည့္    

အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့အခ်က္ကေတာ့    ဆရာဝန္ႏွင့္လူနာဆရာဝန္ႏွင့္လူနာဆရာဝန္ႏွင့္လူနာဆရာဝန္ႏွင့္လူနာ    ဆက္ဆံေရးသည္ဆက္ဆံေရးသည္ဆက္ဆံေရးသည္ဆက္ဆံေရးသည္    ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ    ၅၂၈၅၂၈၅၂၈၅၂၈    ေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲ    ျဖစ္ဖို႔ပါပဲျဖစ္ဖို႔ပါပဲျဖစ္ဖို႔ပါပဲျဖစ္ဖို႔ပါပဲ... ... ... ... 

ဆန္းဆန္းျပားျပား၊ဆန္းဆန္းျပားျပား၊ဆန္းဆန္းျပားျပား၊ဆန္းဆန္းျပားျပား၊    ထူးထူးျခားျခားထူးထူးျခားျခားထူးထူးျခားျခားထူးထူးျခားျခား    ကာထားေသာကာထားေသာကာထားေသာကာထားေသာ    စည္းေတြကုိစည္းေတြကုိစည္းေတြကုိစည္းေတြကုိ    ေက်ာ္လႊား၍ေက်ာ္လႊား၍ေက်ာ္လႊား၍ေက်ာ္လႊား၍    ၁၅၀၀၁၅၀၀၁၅၀၀၁၅၀၀    အဆင့္သုိ႔အဆင့္သုိ႔အဆင့္သုိ႔အဆင့္သုိ႔    တက္မသြားမိေစရ။တက္မသြားမိေစရ။တက္မသြားမိေစရ။တက္မသြားမိေစရ။    

ဆန္းျပားေသာဆန္းျပားေသာဆန္းျပားေသာဆန္းျပားေသာ    ခ်စ္ျခခ်စ္ျခခ်စ္ျခခ်စ္ျခင္းေတြဝင္လာလွ်င္ေတာ့င္းေတြဝင္လာလွ်င္ေတာ့င္းေတြဝင္လာလွ်င္ေတာ့င္းေတြဝင္လာလွ်င္ေတာ့    ဒါသည္ဒါသည္ဒါသည္ဒါသည္    ဆရာဝန္တို႔၏ဆရာဝန္တို႔၏ဆရာဝန္တို႔၏ဆရာဝန္တို႔၏    က်င့္ဝတ္ကုိက်င့္ဝတ္ကုိက်င့္ဝတ္ကုိက်င့္ဝတ္ကုိ    ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း    လုံးဝမလုပ္သင့္လုံးဝမလုပ္သင့္လုံးဝမလုပ္သင့္လုံးဝမလုပ္သင့္    

မလုပ္မလုပ္မလုပ္မလုပ္ထိုက္ေသာထိုက္ေသာထိုက္ေသာထိုက္ေသာ    ညစ္ေထးယုတ္မာေသာညစ္ေထးယုတ္မာေသာညစ္ေထးယုတ္မာေသာညစ္ေထးယုတ္မာေသာ    အလုပ္ကုိလုပ္ျခင္းျဖစ္၍အလုပ္ကုိလုပ္ျခင္းျဖစ္၍အလုပ္ကုိလုပ္ျခင္းျဖစ္၍အလုပ္ကုိလုပ္ျခင္းျဖစ္၍    ထိုသူသည္ထိုသူသည္ထိုသူသည္ထိုသူသည္    ဆရာဝန္စစ္စစ္အျဖစ္မွဆရာဝန္စစ္စစ္အျဖစ္မွဆရာဝန္စစ္စစ္အျဖစ္မွဆရာဝန္စစ္စစ္အျဖစ္မွ    ဈာန္ေလွ်ာဈာန္ေလွ်ာဈာန္ေလွ်ာဈာန္ေလွ်ာ    

အဆင့္နိမ့္က်သြားၿပီျဖစ္၍အဆင့္နိမ့္က်သြားၿပီျဖစ္၍အဆင့္နိမ့္က်သြားၿပီျဖစ္၍အဆင့္နိမ့္က်သြားၿပီျဖစ္၍    ဆရာဝန္ဆိုသည့္ဆရာဝန္ဆိုသည့္ဆရာဝန္ဆိုသည့္ဆရာဝန္ဆိုသည့္    အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္အလုပ္မ်ဳိးႏွင့္    မထိုက္တန္ေတာ့ၿပီ။မထိုက္တန္ေတာ့ၿပီ။မထိုက္တန္ေတာ့ၿပီ။မထိုက္တန္ေတာ့ၿပီ။    

    ယခုယခုယခုယခု    ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္တာၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္    ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏    ဆက္ဆံေရးကေရာဆက္ဆံေရးကေရာဆက္ဆံေရးကေရာဆက္ဆံေရးကေရာ... ... ... ... သူလုံးဝသူလုံးဝသူလုံးဝသူလုံးဝ    ရာႏႈန္းျပည့္ရာႏႈန္းျပည့္ရာႏႈန္းျပည့္ရာႏႈန္းျပည့္    အာမခံသည္။အာမခံသည္။အာမခံသည္။အာမခံသည္။    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    

အေရာင္အေသြးေတြအေရာင္အေသြးေတြအေရာင္အေသြးေတြအေရာင္အေသြးေတြ    စြန္းထင္းမေနသည့္စြန္းထင္းမေနသည့္စြန္းထင္းမေနသည့္စြန္းထင္းမေနသည့္    အျဖဴေရာင္သက္သက္အျဖဴေရာင္သက္သက္အျဖဴေရာင္သက္သက္အျဖဴေရာင္သက္သက္    စံပယ္ပန္းေလးက့ဲသုိ႔စံပယ္ပန္းေလးက့ဲသုိ႔စံပယ္ပန္းေလးက့ဲသုိ႔စံပယ္ပန္းေလးက့ဲသုိ႔    ေမႊးပ်ံ႕သည့္ေမႊးပ်ံ႕သည့္ေမႊးပ်ံ႕သည့္ေမႊးပ်ံ႕သည့္    ၅၂၈၅၂၈၅၂၈၅၂၈    

ေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲေမတၱာသန္႔သန္႔ေလးပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ေဖြးေဖြးကလည္းေဖြးေဖြးကလည္းေဖြးေဖြးကလည္းေဖြးေဖြးကလည္း    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ဖခင္တစ္ဦးပမာဖခင္တစ္ဦးပမာဖခင္တစ္ဦးပမာဖခင္တစ္ဦးပမာ    ခ်စ္ခင္အားကုိးသည္ခ်စ္ခင္အားကုိးသည္ခ်စ္ခင္အားကုိးသည္ခ်စ္ခင္အားကုိးသည္။။။။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    ေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအား    

သူ႔သမီးေလးတစ္ေယာက္ပမာသူ႔သမီးေလးတစ္ေယာက္ပမာသူ႔သမီးေလးတစ္ေယာက္ပမာသူ႔သမီးေလးတစ္ေယာက္ပမာ    သေဘာထားကာသေဘာထားကာသေဘာထားကာသေဘာထားကာ    သူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးေလးသူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးေလးသူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးေလးသူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးေလး    သာသာယာယာႏွင့္သာသာယာယာႏွင့္သာသာယာယာႏွင့္သာသာယာယာႏွင့္    ခ်စ္ခင္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာခ်စ္ခင္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာခ်စ္ခင္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာခ်စ္ခင္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာ    

သီရိေဂဟာေလးတစ္ခုသီရိေဂဟာေလးတစ္ခုသီရိေဂဟာေလးတစ္ခုသီရိေဂဟာေလးတစ္ခု    တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးမွာ    တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕    ပါဝင္ကူညီဖို႔ပါဝင္ကူညီဖို႔ပါဝင္ကူညီဖို႔ပါဝင္ကူညီဖို႔    ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါ၏။ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါ၏။ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါ၏။ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါ၏။    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
96 

    ယခုေဖြးေဖြးတို႔ကိစၥ၌ယခုေဖြးေဖြးတို႔ကိစၥ၌ယခုေဖြးေဖြးတို႔ကိစၥ၌ယခုေဖြးေဖြးတို႔ကိစၥ၌    ဝင္ေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္ဝင္ေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္ဝင္ေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္ဝင္ေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္    သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏    အိမ္အိမ္အိမ္အိမ္တြင္းေရးကိစၥ၌တြင္းေရးကိစၥ၌တြင္းေရးကိစၥ၌တြင္းေရးကိစၥ၌    ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမဟုတ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမဟုတ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမဟုတ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမဟုတ္... ... ... ... 

သူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးသူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးသူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရးသူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရး    သာယာေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္သာယာေပ်ာ္႐ႊင္    စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔    ႀကိဳးစားကူညီေပးျခင္းသည္လည္းႀကိဳးစားကူညီေပးျခင္းသည္လည္းႀကိဳးစားကူညီေပးျခင္းသည္လည္းႀကိဳးစားကူညီေပးျခင္းသည္လည္း    ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ဆရာဝန္တစ္ဦး၏    

တာဝန္ပဲျဖစ္သည္ဟုတာဝန္ပဲျဖစ္သည္ဟုတာဝန္ပဲျဖစ္သည္ဟုတာဝန္ပဲျဖစ္သည္ဟု    သူကခံယူ၍ျဖစ္ပါသည္။သူကခံယူ၍ျဖစ္ပါသည္။သူကခံယူ၍ျဖစ္ပါသည္။သူကခံယူ၍ျဖစ္ပါသည္။    

    က်န္းမာေရးဆိုသည္မွာက်န္းမာေရးဆိုသည္မွာက်န္းမာေရးဆိုသည္မွာက်န္းမာေရးဆိုသည္မွာ    ကုိယ္က်န္းမာ႐ုံ၊ကုိယ္က်န္းမာ႐ုံ၊ကုိယ္က်န္းမာ႐ုံ၊ကုိယ္က်န္းမာ႐ုံ၊    ေရာဂါမရိွ႐ုံသာမကေရာဂါမရိွ႐ုံသာမကေရာဂါမရိွ႐ုံသာမကေရာဂါမရိွ႐ုံသာမက    စိတ္လည္းစိတ္လည္းစိတ္လည္းစိတ္လည္း    ခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ပါမွခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ပါမွခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ပါမွခ်မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ပါမွ    တကယ္ျပည့္စုံသည္တကယ္ျပည့္စုံသည္တကယ္ျပည့္စုံသည္တကယ္ျပည့္စုံသည္    

ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    သတ္မွတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ပါလား။သတ္မွတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ပါလား။သတ္မွတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ပါလား။သတ္မွတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ပါလား။    

    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ကေလးေမြးေပး႐ုံကေလးေမြးေပး႐ုံကေလးေမြးေပး႐ုံကေလးေမြးေပး႐ုံ... ... ... ... သံုးသင့္သည့္သံုးသင့္သည့္သံုးသင့္သည့္သံုးသင့္သည့္    သားဆက္ျခားနည္းကုိသားဆက္ျခားနည္းကုိသားဆက္ျခားနည္းကုိသားဆက္ျခားနည္းကုိ    လမ္းၫႊန္ေပး႐ံုမွ်သာမကလမ္းၫႊန္ေပး႐ံုမွ်သာမကလမ္းၫႊန္ေပး႐ံုမွ်သာမကလမ္းၫႊန္ေပး႐ံုမွ်သာမက    ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏ေဖြးေဖြးတို႔၏    

အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါ    ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္    ဆရာဝန္တစ္ဦးဆရာဝန္တစ္ဦးဆရာဝန္တစ္ဦးဆရာဝန္တစ္ဦး    လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္    ကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိကိစၥကုိ    ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း    

ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္ျဖစ္သည္ဟုသည္ဟုသည္ဟုသည္ဟု    သူယုံၾကည္မိပါ၏။သူယုံၾကည္မိပါ၏။သူယုံၾကည္မိပါ၏။သူယုံၾကည္မိပါ၏။    

    ''''''''သမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြး... ... ... ... စိတ္ကုိစိတ္ကုိစိတ္ကုိစိတ္ကုိ    ေအးေအးထားေအးေအးထားေအးေအးထားေအးေအးထား... ... ... ... မငုိနဲ႔တိတ္ေတာ့ေနာ္မငုိနဲ႔တိတ္ေတာ့ေနာ္မငုိနဲ႔တိတ္ေတာ့ေနာ္မငုိနဲ႔တိတ္ေတာ့ေနာ္... ... ... ... မ်က္ရည္ေတြသုတ္ပစ္လိုက္။မ်က္ရည္ေတြသုတ္ပစ္လိုက္။မ်က္ရည္ေတြသုတ္ပစ္လိုက္။မ်က္ရည္ေတြသုတ္ပစ္လိုက္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    

ဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္း    အေလာတႀကီးအေလာတႀကီးအေလာတႀကီးအေလာတႀကီး    စိတ္လိုက္မာန္ပါစိတ္လိုက္မာန္ပါစိတ္လိုက္မာန္ပါစိတ္လိုက္မာန္ပါ    မတုံ႔ျပန္ပါနဲ႔မတုံ႔ျပန္ပါနဲ႔မတုံ႔ျပန္ပါနဲ႔မတုံ႔ျပန္ပါနဲ႔... ... ... ... ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ    ဒီေန႔လုပ္ခ့ဲတာေတြဒီေန႔လုပ္ခ့ဲတာေတြဒီေန႔လုပ္ခ့ဲတာေတြဒီေန႔လုပ္ခ့ဲတာေတြ    အားလုံးကုိအားလုံးကုိအားလုံးကုိအားလုံးကုိ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    

သြားၿပီးသြားၿပီးသြားၿပီးသြားၿပီး    ပူညံပူညံလည္းပူညံပူညံလည္းပူညံပူညံလည္းပူညံပူညံလည္း    မလုပ္နဲမလုပ္နဲမလုပ္နဲမလုပ္နဲ႔။႔။႔။႔။    စပ္စပ္စုစုစပ္စပ္စုစုစပ္စပ္စုစုစပ္စပ္စုစု    ေမးလားျမန္းလားလည္းေမးလားျမန္းလားလည္းေမးလားျမန္းလားလည္းေမးလားျမန္းလားလည္း    မလုပ္နဲ႔။မလုပ္နဲ႔။မလုပ္နဲ႔။မလုပ္နဲ႔။    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ဆရာဆရာဆရာဆရာ    ဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔ကဟိုတစ္ေန႔က    ေျပာခ့ဲသားပဲေျပာခ့ဲသားပဲေျပာခ့ဲသားပဲေျပာခ့ဲသားပဲ............။။။။    

ဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာ    ဒီအတိုင္းသာဆက္ၿပီးဒီအတိုင္းသာဆက္ၿပီးဒီအတိုင္းသာဆက္ၿပီးဒီအတိုင္းသာဆက္ၿပီး    သြားခ့ဲရင္သြားခ့ဲရင္သြားခ့ဲရင္သြားခ့ဲရင္    ကုိေက်ာ္စြာအတြက္ကုိေက်ာ္စြာအတြက္ကုိေက်ာ္စြာအတြက္ကုိေက်ာ္စြာအတြက္    အခုဒီေန႔လိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးဟာအခုဒီေန႔လိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးဟာအခုဒီေန႔လိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးဟာအခုဒီေန႔လိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးဟာ    အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလိုအေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလိုအေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလိုအေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလို    

ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္    ျဖစ္ကုိျဖစ္လာေတာ့မယ့္ျဖစ္ကုိျဖစ္လာေတာ့မယ့္ျဖစ္ကုိျဖစ္လာေတာ့မယ့္ျဖစ္ကုိျဖစ္လာေတာ့မယ့္    ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။    အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့အဲဒီေတာ့    ဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာဒီကိစၥမွာ    ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    သြားၿပီးသြားၿပီးသြားၿပီးသြားၿပီး    

အျပစ္လည္းမတင္နဲ႔အျပစ္လည္းမတင္နဲ႔အျပစ္လည္းမတင္နဲ႔အျပစ္လည္းမတင္နဲ႔... ... ... ... သူ႔ေနရာမွာသူ႔ေနရာမွာသူ႔ေနရာမွာသူ႔ေနရာမွာ    တျခားဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္တျခားဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္တျခားဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္တျခားဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္... ... ... ... ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ    ဆရာဆိုရင္လည္းဆရာဆိုရင္လည္းဆရာဆိုရင္လည္းဆရာဆိုရင္လည္း    ဒီလိုပဲျဖစ္မွာဒီလိုပဲျဖစ္မွာဒီလိုပဲျဖစ္မွာဒီလိုပဲျဖစ္မွာ    ေသခ်ာတယ္။ေသခ်ာတယ္။ေသခ်ာတယ္။ေသခ်ာတယ္။    

သမီးစိတ္လည္းသမီးစိတ္လည္းသမီးစိတ္လည္းသမီးစိတ္လည္း    အရမ္းမပူနဲ႔။အရမ္းမပူနဲ႔။အရမ္းမပူနဲ႔။အရမ္းမပူနဲ႔။    ျပႆနာတစ္ခုရိွလာၿပီဆိုရင္ျပႆနာတစ္ခုရိွလာၿပီဆိုရင္ျပႆနာတစ္ခုရိွလာၿပီဆိုရင္ျပႆနာတစ္ခုရိွလာၿပီဆိုရင္    အဲဒီျပႆနာကုိအဲဒီျပႆနာကုိအဲဒီျပႆနာကုိအဲဒီျပႆနာကုိ    ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုလည္းေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုလည္းေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုလည္းေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုလည္း    ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္ေသခ်ာေပါက္    

ရိွကုိရိွတယ္။ရိွကုိရိွတယ္။ရိွကုိရိွတယ္။ရိွကုိရိွတယ္။    သမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာ    ဒီျပဒီျပဒီျပဒီျပႆနာကုိႆနာကုိႆနာကုိႆနာကုိ    သမီးကုိယ္တိုင္သမီးကုိယ္တိုင္သမီးကုိယ္တိုင္သမီးကုိယ္တိုင္    ေျဖရွင္းရမွာေျဖရွင္းရမွာေျဖရွင္းရမွာေျဖရွင္းရမွာ    ျဖစ္တယ္။ျဖစ္တယ္။ျဖစ္တယ္။ျဖစ္တယ္။    သမီးဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔သမီးဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔သမီးဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔သမီးဘယ္ပုံဘယ္နည္းနဲ႔    ဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိ    

ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေျဖရွင္းမလဲဆိုတာေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ    သိပ္အေရးႀကီးတယ္။သိပ္အေရးႀကီးတယ္။သိပ္အေရးႀကီးတယ္။သိပ္အေရးႀကီးတယ္။    ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့    သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔    ဒီျပႆနာေတြဒီျပႆနာေတြဒီျပႆနာေတြဒီျပႆနာေတြ    အားလုံးေျပလည္ၿပီးအားလုံးေျပလည္ၿပီးအားလုံးေျပလည္ၿပီးအားလုံးေျပလည္ၿပီး    မိသားစုေလးမိသားစုေလးမိသားစုေလးမိသားစုေလး    

ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ဥမကြဲသုိက္မပ်က္    ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္    ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔    သီရိေဂဟာေလးသီရိေဂဟာေလးသီရိေဂဟာေလးသီရိေဂဟာေလး    တည္ေဆာက္ႏုိင္တည္ေဆာက္ႏုိင္တည္ေဆာက္ႏုိင္တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာဟာဖို႔ဆိုတာဟာဖို႔ဆိုတာဟာဖို႔ဆိုတာဟာ    သမီးေလးရဲ႕သမီးေလးရဲ႕သမီးေလးရဲ႕သမီးေလးရဲ႕    လက္ထဲမွာပဲလက္ထဲမွာပဲလက္ထဲမွာပဲလက္ထဲမွာပဲ    

လုံးလုံးလ်ားလ်ားႀကီးလုံးလုံးလ်ားလ်ားႀကီးလုံးလုံးလ်ားလ်ားႀကီးလုံးလုံးလ်ားလ်ားႀကီး    ရိွေနၿပီ။ရိွေနၿပီ။ရိွေနၿပီ။ရိွေနၿပီ။    ကဲကဲကဲကဲ    သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး    အဲဒီနည္းကုိအဲဒီနည္းကုိအဲဒီနည္းကုိအဲဒီနည္းကုိ    သိၿပီလားသိၿပီလားသိၿပီလားသိၿပီလား... ... ... ... မသိေသးရင္မသိေသးရင္မသိေသးရင္မသိေသးရင္    သိေအာင္၊သိေအာင္၊သိေအာင္၊သိေအာင္၊    မေတြ႔ေသးရင္မေတြ႔ေသးရင္မေတြ႔ေသးရင္မေတြ႔ေသးရင္    ေတြ႔ေအာင္ေတြ႔ေအာင္ေတြ႔ေအာင္ေတြ႔ေအာင္    

သမီးလိုက္ရွာရမယ္။သမီးလိုက္ရွာရမယ္။သမီးလိုက္ရွာရမယ္။သမီးလိုက္ရွာရမယ္။    အဲဒီနည္းကလည္းအဲဒီနည္းကလည္းအဲဒီနည္းကလည္းအဲဒီနည္းကလည္း    တျခားအေဝးႀကီးမွာတျခားအေဝးႀကီးမွာတျခားအေဝးႀကီးမွာတျခားအေဝးႀကီးမွာ    မဟုတ္ဘူးမဟုတ္ဘူးမဟုတ္ဘူးမဟုတ္ဘူး... ... ... ... သမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာသမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာသမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာသမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာ    ရိွေနတယ္ရိွေနတယ္ရိွေနတယ္ရိွေနတယ္... ... ... ... အဲဒါကုိအဲဒါကုိအဲဒါကုိအဲဒါကုိ    

သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    ေတြ႔ေေတြ႔ေေတြ႔ေေတြ႔ေအာင္လိုက္ရွာရမွာအာင္လိုက္ရွာရမွာအာင္လိုက္ရွာရမွာအာင္လိုက္ရွာရမွာ''''''''    

    သူ႔စကားမ်ားကုိသူ႔စကားမ်ားကုိသူ႔စကားမ်ားကုိသူ႔စကားမ်ားကုိ    တိတ္ဆိတ္စြာတိတ္ဆိတ္စြာတိတ္ဆိတ္စြာတိတ္ဆိတ္စြာ    နားေထာင္ေနပုံရေသာနားေထာင္ေနပုံရေသာနားေထာင္ေနပုံရေသာနားေထာင္ေနပုံရေသာ    ေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီကေဖြးေဖြးဆီက    ''''''''ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... ဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိဒီျပႆနာကုိ    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    ေျဖရွင္းရမယ္။ေျဖရွင္းရမယ္။ေျဖရွင္းရမယ္။ေျဖရွင္းရမယ္။    

အဲဒီနည္းကုိအဲဒီနည္းကုိအဲဒီနည္းကုိအဲဒီနည္းကုိ    သမီးကပဲသမီးကပဲသမီးကပဲသမီးကပဲ    ရွာရမယ္ရွာရမယ္ရွာရမယ္ရွာရမယ္... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အဲဒီနည္းကလည္းအဲဒီနည္းကလည္းအဲဒီနည္းကလည္းအဲဒီနည္းကလည္း    သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔သမီးနဲ႔    အနီးဆုံးမွာရိွတယ္အနီးဆုံးမွာရိွတယ္အနီးဆုံးမွာရိွတယ္အနီးဆုံးမွာရိွတယ္    ဟုတ္လားဆရာဟုတ္လားဆရာဟုတ္လားဆရာဟုတ္လားဆရာ...'' ...'' ...'' ...'' ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    

အ့ံအားသင့္သည့္အ့ံအားသင့္သည့္အ့ံအားသင့္သည့္အ့ံအားသင့္သည့္    အသံကေလးကုိအသံကေလးကုိအသံကေလးကုိအသံကေလးကုိ    သူၾကားလိုက္သူၾကားလိုက္သူၾကားလိုက္သူၾကားလိုက္ရသတည္း။ရသတည္း။ရသတည္း။ရသတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၄၄၄၄၄၄၄၄))))))))        

ေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳ         လုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္း        

        

        

    ''''''''ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး............    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး''''''''    

    သနားက႐ုဏာသက္စဖြယ္သနားက႐ုဏာသက္စဖြယ္သနားက႐ုဏာသက္စဖြယ္သနားက႐ုဏာသက္စဖြယ္... ... ... ... ႐ိုးသားျဖဴစင္သည့္႐ိုးသားျဖဴစင္သည့္႐ိုးသားျဖဴစင္သည့္႐ိုးသားျဖဴစင္သည့္    စိတ္ထားႏွလုံးသားပုိင္ရွင္မေလးစိတ္ထားႏွလုံးသားပုိင္ရွင္မေလးစိတ္ထားႏွလုံးသားပုိင္ရွင္မေလးစိတ္ထားႏွလုံးသားပုိင္ရွင္မေလး    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏သူတို႔၏    

အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကုိအိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကုိအိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကုိအိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာကုိ    ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္    အေနအထားကုိအေနအထားကုိအေနအထားကုိအေနအထားကုိ    ေရာက္ေရာက္ေရာက္ေရာက္ရိွလာေခ်ၿပီ။ရိွလာေခ်ၿပီ။ရိွလာေခ်ၿပီ။ရိွလာေခ်ၿပီ။    မေျဖရွင္း၍ေရာမေျဖရွင္း၍ေရာမေျဖရွင္း၍ေရာမေျဖရွင္း၍ေရာ    ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္တ့ဲလား။    

    ယခင္ကေတာ့ယခင္ကေတာ့ယခင္ကေတာ့ယခင္ကေတာ့    သူ႔သူ႔သူ႔သူ႔    သေဘာအတိုင္းေနခ်င္သလိုသေဘာအတိုင္းေနခ်င္သလိုသေဘာအတိုင္းေနခ်င္သလိုသေဘာအတိုင္းေနခ်င္သလို    ေန၍ရေသးသည္။ေန၍ရေသးသည္။ေန၍ရေသးသည္။ေန၍ရေသးသည္။    လင္ေယာက္်ားကုိလင္ေယာက္်ားကုိလင္ေယာက္်ားကုိလင္ေယာက္်ားကုိ    အနားသို႔အကပ္မခံလိုအနားသို႔အကပ္မခံလိုအနားသို႔အကပ္မခံလိုအနားသို႔အကပ္မခံလို... ... ... ... 

မခံခ်င္မခံခ်င္မခံခ်င္မခံခ်င္... ... ... ... အပ်ဳိစင္မေလးပမာအပ်ဳိစင္မေလးပမာအပ်ဳိစင္မေလးပမာအပ်ဳိစင္မေလးပမာ    အထိမခံအထိမခံအထိမခံအထိမခံ    ေ႐ႊပန္းကန္ေ႐ႊပန္းကန္ေ႐ႊပန္းကန္ေ႐ႊပန္းကန္    ေလးလုပ္ခ်င္သည္။ေလးလုပ္ခ်င္သည္။ေလးလုပ္ခ်င္သည္။ေလးလုပ္ခ်င္သည္။    ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္    ပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲပါးစပ္ထဲ    လက္ထည့္၍မွလက္ထည့္၍မွလက္ထည့္၍မွလက္ထည့္၍မွ    

မကုိက္တတ္ပါဆိုသည့္မကုိက္တတ္ပါဆိုသည့္မကုိက္တတ္ပါဆိုသည့္မကုိက္တတ္ပါဆိုသည့္......... . . . လူ႐ုိးလူေအးလူ႐ုိးလူေအးလူ႐ုိးလူေအးလူ႐ုိးလူေအး    ေမာင္ေရခဲေမာင္ေရခဲေမာင္ေရခဲေမာင္ေရခဲ    ေလးတစ္ေယာက္ေလးတစ္ေယာက္ေလးတစ္ေယာက္ေလးတစ္ေယာက္    အခုေတာ့လည္းအခုေတာ့လည္းအခုေတာ့လည္းအခုေတာ့လည္း    တစ္ခါမွပင္တစ္ခါမွပင္တစ္ခါမွပင္တစ္ခါမွပင္    လွ်ာေပၚမတင္ခ့ဲဖူးသည့္လွ်ာေပၚမတင္ခ့ဲဖူးသည့္လွ်ာေပၚမတင္ခ့ဲဖူးသည့္လွ်ာေပၚမတင္ခ့ဲဖူးသည့္    

ယမကာတန္ခိုးႏွင့္ယမကာတန္ခိုးႏွင့္ယမကာတန္ခိုးႏွင့္ယမကာတန္ခိုးႏွင့္    ေရခဲဘဝမွေရခဲဘဝမွေရခဲဘဝမွေရခဲဘဝမွ    မီးခဲေလးဘဝသုိ႔မီးခဲေလးဘဝသုိ႔မီးခဲေလးဘဝသုိ႔မီးခဲေလးဘဝသုိ႔    အရွင္လတ္လတ္ႀကီးအရွင္လတ္လတ္ႀကီးအရွင္လတ္လတ္ႀကီးအရွင္လတ္လတ္ႀကီး    ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွသြားေပါေရာ့လား။ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွသြားေပါေရာ့လား။ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွသြားေပါေရာ့လား။ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွသြားေပါေရာ့လား။    
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    ဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လို    အေမွာင့္ပေယာဂအေမွာင့္ပေယာဂအေမွာင့္ပေယာဂအေမွာင့္ပေယာဂ    မာရ္နတ္ဆိုးေတြမ်ားမာရ္နတ္ဆိုးေတြမ်ားမာရ္နတ္ဆိုးေတြမ်ားမာရ္နတ္ဆိုးေတြမ်ား    ပူးကပ္ဝင္ေရာက္ပူးကပ္ဝင္ေရာက္ပူးကပ္ဝင္ေရာက္ပူးကပ္ဝင္ေရာက္    ေႏွာင့္ယွက္ေနရပါသနည္းေႏွာင့္ယွက္ေနရပါသနည္းေႏွာင့္ယွက္ေနရပါသနည္းေႏွာင့္ယွက္ေနရပါသနည္း............    

ဟိုးယခင္ကတည္းကဟိုးယခင္ကတည္းကဟိုးယခင္ကတည္းကဟိုးယခင္ကတည္းက    ဤသို႔ဤပုံျဖစ္ေနၾကဤသို႔ဤပုံျဖစ္ေနၾကဤသို႔ဤပုံျဖစ္ေနၾကဤသို႔ဤပုံျဖစ္ေနၾက    မထူးဆန္းသည့္မထူးဆန္းသည့္မထူးဆန္းသည့္မထူးဆန္းသည့္    ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္    ကိစၥဆိုလွ်င္ေတာ့ကိစၥဆိုလွ်င္ေတာ့ကိစၥဆိုလွ်င္ေတာ့ကိစၥဆိုလွ်င္ေတာ့............    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    ယခုက့ဲသုိ႔ယခုက့ဲသုိ႔ယခုက့ဲသုိ႔ယခုက့ဲသုိ႔    

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ    အေၾကာင္းမရိွပါေခ်။အေၾကာင္းမရိွပါေခ်။အေၾကာင္းမရိွပါေခ်။အေၾကာင္းမရိွပါေခ်။    

    ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့... ... ... ... တစ္ခါဆိုတစ္ခါဆိုတစ္ခါဆိုတစ္ခါဆို    တစ္ခါမွ်ပင္တစ္ခါမွ်ပင္တစ္ခါမွ်ပင္တစ္ခါမွ်ပင္    မႀကံဳဖူး၊မႀကံဳဖူး၊မႀကံဳဖူး၊မႀကံဳဖူး၊    မျဖစ္ခ့ဲဖူးေသာမျဖစ္ခ့ဲဖူးေသာမျဖစ္ခ့ဲဖူးေသာမျဖစ္ခ့ဲဖူးေသာ    ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားခ့ဲရသည့္႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားခ့ဲရသည့္႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားခ့ဲရသည့္႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားခ့ဲရသည့္    ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ရာရာရာရာ    

ေကာင္းလွသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ေကာင္းလွသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ေကာင္းလွသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ေကာင္းလွသည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏    ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ကေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ကေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ကေနာက္ဆက္တြဲဂယက္က    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    ျဖဴစင္ေသာျဖဴစင္ေသာျဖဴစင္ေသာျဖဴစင္ေသာ    အသည္းႏွလုံးကုိအသည္းႏွလုံးကုိအသည္းႏွလုံးကုိအသည္းႏွလုံးကုိ    လႈိင္းထက်န္ရစ္ေစေလ၏။လႈိင္းထက်န္ရစ္ေစေလ၏။လႈိင္းထက်န္ရစ္ေစေလ၏။လႈိင္းထက်န္ရစ္ေစေလ၏။    

    ငုိ႐ႈိက္သံေလးတ႐ႈပ္႐ႈပ္ႏွင့္ငုိ႐ႈိက္သံေလးတ႐ႈပ္႐ႈပ္ႏွင့္ငုိ႐ႈိက္သံေလးတ႐ႈပ္႐ႈပ္ႏွင့္ငုိ႐ႈိက္သံေလးတ႐ႈပ္႐ႈပ္ႏွင့္    ဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိ    ေယာင္ခ်ာခ်ာေယာင္ခ်ာခ်ာေယာင္ခ်ာခ်ာေယာင္ခ်ာခ်ာ    ျဖစ္ေနသည့္ျဖစ္ေနသည့္ျဖစ္ေနသည့္ျဖစ္ေနသည့္    ေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအား    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္... ... ... ... သမီးေလးပမာသမီးေလးပမာသမီးေလးပမာသမီးေလးပမာ    က႐ုဏာသက္စြာႏွင့္က႐ုဏာသက္စြာႏွင့္က႐ုဏာသက္စြာႏွင့္က႐ုဏာသက္စြာႏွင့္    ႏွစ္သိမ့္ေႏွစ္သိမ့္ေႏွစ္သိမ့္ေႏွစ္သိမ့္ေခ်ာ့ေမာ့ရပါ၏။ခ်ာ့ေမာ့ရပါ၏။ခ်ာ့ေမာ့ရပါ၏။ခ်ာ့ေမာ့ရပါ၏။    

    ''''''''သမီးသမီးသမီးသမီး    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး    မနက္ျဖန္မနက္ျဖန္မနက္ျဖန္မနက္ျဖန္... ... ... ... ဆရာ့ေဆး႐ုံကုိဆရာ့ေဆး႐ုံကုိဆရာ့ေဆး႐ုံကုိဆရာ့ေဆး႐ုံကုိ    လာခ့ဲေလလာခ့ဲေလလာခ့ဲေလလာခ့ဲေလ... ... ... ... သမီးတစ္ေယာက္တည္းပဲလာသမီးတစ္ေယာက္တည္းပဲလာသမီးတစ္ေယာက္တည္းပဲလာသမီးတစ္ေယာက္တည္းပဲလာ... ... ... ... ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    မေခၚခ့ဲနဲ႔။မေခၚခ့ဲနဲ႔။မေခၚခ့ဲနဲ႔။မေခၚခ့ဲနဲ႔။    

အခုအခုအခုအခု    ဒီညျဖစ္သြားတ့ဲကိစၥကုိလည္းဒီညျဖစ္သြားတ့ဲကိစၥကုိလည္းဒီညျဖစ္သြားတ့ဲကိစၥကုိလည္းဒီညျဖစ္သြားတ့ဲကိစၥကုိလည္း    မနက္မိုးလင္းလာရင္မနက္မိုးလင္းလာရင္မနက္မိုးလင္းလာရင္မနက္မိုးလင္းလာရင္    အစမေဖာ္ပဲအစမေဖာ္ပဲအစမေဖာ္ပဲအစမေဖာ္ပဲ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မျဖစ္ခ့ဲသလိုေလးမျဖစ္ခ့ဲသလိုေလးမျဖစ္ခ့ဲသလိုေလးမျဖစ္ခ့ဲသလိုေလး    ခါတုိင္းလိုပဲခါတုိင္းလိုပဲခါတုိင္းလိုပဲခါတုိင္းလိုပဲ    

ေအေအးေဆးေဆးေနေနာ္။ေအေအးေဆးေဆးေနေနာ္။ေအေအးေဆးေဆးေနေနာ္။ေအေအးေဆးေဆးေနေနာ္။    သြားၿပီးဝုန္းဒုိင္းႀသြားၿပီးဝုန္းဒုိင္းႀသြားၿပီးဝုန္းဒုိင္းႀသြားၿပီးဝုန္းဒုိင္းႀကဲကဲကဲကဲ... ... ... ... ၾကမ္းရမ္းဖုိ႔ၾကမ္းရမ္းဖုိ႔ၾကမ္းရမ္းဖုိ႔ၾကမ္းရမ္းဖုိ႔    လုံးဝမစဥ္းစားနဲ႔လုံးဝမစဥ္းစားနဲ႔လုံးဝမစဥ္းစားနဲ႔လုံးဝမစဥ္းစားနဲ႔... ... ... ... မီးကုိမီးနဲ႔မီးကုိမီးနဲ႔မီးကုိမီးနဲ႔မီးကုိမီးနဲ႔    ျပန္ၿပီးၿငႇိမ္းရင္ျပန္ၿပီးၿငႇိမ္းရင္ျပန္ၿပီးၿငႇိမ္းရင္ျပန္ၿပီးၿငႇိမ္းရင္    ပုိဆိုးသြားမွာေပါ့။ပုိဆိုးသြားမွာေပါ့။ပုိဆိုးသြားမွာေပါ့။ပုိဆိုးသြားမွာေပါ့။    

မီးကုိေရနဲ႔မီးကုိေရနဲ႔မီးကုိေရနဲ႔မီးကုိေရနဲ႔    ၿငႇိမ္းသတ္ပစ္ရမယ္ၿငႇိမ္းသတ္ပစ္ရမယ္ၿငႇိမ္းသတ္ပစ္ရမယ္ၿငႇိမ္းသတ္ပစ္ရမယ္    သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။    ဒီျပႆနာရဲ႕ဒီျပႆနာရဲ႕ဒီျပႆနာရဲ႕ဒီျပႆနာရဲ႕    အေျဖကအေျဖကအေျဖကအေျဖက    တျခားေဝးေဝးႀကီးတျခားေဝးေဝးႀကီးတျခားေဝးေဝးႀကီးတျခားေဝးေဝးႀကီး    လုိက္ရွာစရာမလိုပါဘူး။လုိက္ရွာစရာမလိုပါဘူး။လုိက္ရွာစရာမလိုပါဘူး။လုိက္ရွာစရာမလိုပါဘူး။    

သမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာပဲသမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာပဲသမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာပဲသမီးနဲ႔အနီးဆုံးေနရာမွာပဲ    ရိွတာမို႔ရိွတာမို႔ရိွတာမို႔ရိွတာမို႔    သမီးရယ္၊သမီးရယ္၊သမီးရယ္၊သမီးရယ္၊    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... တိုင္တိုင္ပင္ပင္ေတိုင္တိုင္ပင္ပင္ေတိုင္တိုင္ပင္ပင္ေတိုင္တိုင္ပင္ပင္ေလးနဲ႔လးနဲ႔လးနဲ႔လးနဲ႔    ညႇိညႇညိႇိညႇိႏႈိင္းၿပီးႏႈိင္းၿပီးႏႈိင္းၿပီးႏႈိင္းၿပီး    ေျဖရွင္းၾကရေအာင္ေျဖရွင္းၾကရေအာင္ေျဖရွင္းၾကရေအာင္ေျဖရွင္းၾကရေအာင္... ... ... ... 

ဒီလုိုလုပ္မယ္ေလဒီလုိုလုပ္မယ္ေလဒီလုိုလုပ္မယ္ေလဒီလုိုလုပ္မယ္ေလ... ... ... ... ဒီညေတာ့ဒီညေတာ့ဒီညေတာ့ဒီညေတာ့    သမီးစိတ္ကုိသမီးစိတ္ကုိသမီးစိတ္ကုိသမီးစိတ္ကုိ    ေအးေအးထားၿပီးေအးေအးထားၿပီးေအးေအးထားၿပီးေအးေအးထားၿပီး    အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးအိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးအိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးအိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး    အိပ္ပစ္လိုက္။အိပ္ပစ္လိုက္။အိပ္ပစ္လိုက္။အိပ္ပစ္လိုက္။    မနက္မနက္မနက္မနက္    ၁၀၁၀၁၀၁၀    

နာရီေလာက္က်မွနာရီေလာက္က်မွနာရီေလာက္က်မွနာရီေလာက္က်မွ    ဆရာ့႐ုံးခန္းကုိလာခ့ဲဆရာ့႐ုံးခန္းကုိလာခ့ဲဆရာ့႐ုံးခန္းကုိလာခ့ဲဆရာ့႐ုံးခန္းကုိလာခ့ဲ... ... ... ... ဆရာတုိ႔ဆရာတုိ႔ဆရာတုိ႔ဆရာတုိ႔    ေအးေအးေဆးေဆးေလးေအးေအးေဆးေဆးေလးေအးေအးေဆးေဆးေလးေအးေအးေဆးေဆးေလး    စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔    ျပႆနာရဲ႕အေျဖကုိျပႆနာရဲ႕အေျဖကုိျပႆနာရဲ႕အေျဖကုိျပႆနာရဲ႕အေျဖကုိ    

ရွာၾကတာေပါ့ရွာၾကတာေပါ့ရွာၾကတာေပါ့ရွာၾကတာေပါ့............''''''''    

    ''''''''ဟုတ္က့ဲပါဆရာဟုတ္က့ဲပါဆရာဟုတ္က့ဲပါဆရာဟုတ္က့ဲပါဆရာ... ... ... ... သမီးဆရာ့စကားသမီးဆရာ့စကားသမီးဆရာ့စကားသမီးဆရာ့စကား    နားေထာင္ပါ့မယ္နားေထာင္ပါ့မယ္နားေထာင္ပါ့မယ္နားေထာင္ပါ့မယ္... ... ... ... ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    အေဖတစ္ေယာက္လုိပဲအေဖတစ္ေယာက္လုိပဲအေဖတစ္ေယာက္လုိပဲအေဖတစ္ေယာက္လုိပဲ    အားကုိးပါတယ္။အားကုိးပါတယ္။အားကုိးပါတယ္။အားကုိးပါတယ္။    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    

ကူညီပါဦးေနာ္ကူညီပါဦးေနာ္ကူညီပါဦးေနာ္ကူညီပါဦးေနာ္............''''''''    ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္    တိုးတုိးေလးတိုးတုိးေလးတိုးတုိးေလးတိုးတုိးေလး    ေျပာရွာေလ၏။ေျပာရွာေလ၏။ေျပာရွာေလ၏။ေျပာရွာေလ၏။    အ့ဲသည္ေတာ့မွပဲအ့ဲသည္ေတာ့မွပဲအ့ဲသည္ေတာ့မွပဲအ့ဲသည္ေတာ့မွပဲ    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ဟူးခနဲဟူးခနဲဟူးခနဲဟူးခနဲ    သက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခ်က္ကုိသက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခ်က္ကုိသက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခ်က္ကုိသက္ျပင္းရွည္ႀကီးတစ္ခ်က္ကုိ    ေလးေလးႀကီးေလးေလးႀကီးေလးေလးႀကီးေလးေလးႀကီး    ခ်ခ်ခ်ခ်မိေလေတာ့၏။မိေလေတာ့၏။မိေလေတာ့၏။မိေလေတာ့၏။    

    ေနာက္တစ္ေန႔ေနာက္တစ္ေန႔ေနာက္တစ္ေန႔ေနာက္တစ္ေန႔    နံနက္တြင္နံနက္တြင္နံနက္တြင္နံနက္တြင္    ခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္းခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္းခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္းခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္း    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ငတိမေလးေဖြးေဖြးဆိုသည့္ငတိမေလးေဖြးေဖြးဆိုသည့္ငတိမေလးေဖြးေဖြးဆိုသည့္ငတိမေလး    ေရာက္လာေလ၏။ေရာက္လာေလ၏။ေရာက္လာေလ၏။ေရာက္လာေလ၏။    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    

နာမည္ေလးႏွင့္နာမည္ေလးႏွင့္နာမည္ေလးႏွင့္နာမည္ေလးႏွင့္    လိုက္ဖက္ညီၫြတ္စြာလိုက္ဖက္ညီၫြတ္စြာလိုက္ဖက္ညီၫြတ္စြာလိုက္ဖက္ညီၫြတ္စြာ    အသားအေရေလးကအသားအေရေလးကအသားအေရေလးကအသားအေရေလးက    ျဖဴျဖဴစင္စင္ျဖဴျဖဴစင္စင္ျဖဴျဖဴစင္စင္ျဖဴျဖဴစင္စင္... ... ... ... တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွဆိုသည့္တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွဆိုသည့္တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွဆိုသည့္တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွဆိုသည့္    

စကားေလးက့ဲသုိ႔စကားေလးက့ဲသုိ႔စကားေလးက့ဲသုိ႔စကားေလးက့ဲသုိ႔    ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးခါမွကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးခါမွကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးခါမွကေလးတစ္ေယာက္ေမြးၿပီးခါမွ    ပုိ၍ပင္ပုိ၍ပင္ပုိ၍ပင္ပုိ၍ပင္    ျပည့္ျပည့္ၿျပည့္ျပည့္ၿျပည့္ျပည့္ၿျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးၿဖိဳးဖိဳးၿဖိဳးဖိဳးၿဖိဳးဖိဳးၿဖိဳး    ခါးေသးရင္ခ်ီခါးေသးရင္ခ်ီခါးေသးရင္ခ်ီခါးေသးရင္ခ်ီ    ပဒုမၼနီဆိုသည့္ႏွယ္ပဒုမၼနီဆိုသည့္ႏွယ္ပဒုမၼနီဆိုသည့္ႏွယ္ပဒုမၼနီဆိုသည့္ႏွယ္    

အလွေသြးႂကြယ္ေနပါ၏။အလွေသြးႂကြယ္ေနပါ၏။အလွေသြးႂကြယ္ေနပါ၏။အလွေသြးႂကြယ္ေနပါ၏။    အၿပံဳးကေလးကအၿပံဳးကေလးကအၿပံဳးကေလးကအၿပံဳးကေလးက    ကေလးငယ္ေလးသဖြယ္ကေလးငယ္ေလးသဖြယ္ကေလးငယ္ေလးသဖြယ္ကေလးငယ္ေလးသဖြယ္    အျပစ္ကင္းစင္၏အျပစ္ကင္းစင္၏အျပစ္ကင္းစင္၏အျပစ္ကင္းစင္၏... ... ... ... သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္    ညကေတာ္ေတာ္နဲ႔ညကေတာ္ေတာ္နဲ႔ညကေတာ္ေတာ္နဲ႔ညကေတာ္ေတာ္နဲ႔    

အိပ္မရသည့္အိပ္မရသည့္အိပ္မရသည့္အိပ္မရသည့္    သ႑ာန္မ်ဳိးသ႑ာန္မ်ဳိးသ႑ာန္မ်ဳိးသ႑ာန္မ်ဳိး    မ်က္တြင္းေလးေတြမ်က္တြင္းေလးေတြမ်က္တြင္းေလးေတြမ်က္တြင္းေလးေတြ    ေခ်ာင္က်ေန၏။ေခ်ာင္က်ေန၏။ေခ်ာင္က်ေန၏။ေခ်ာင္က်ေန၏။    သူခ်ီပုိးသယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည့္သူခ်ီပုိးသယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည့္သူခ်ီပုိးသယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည့္သူခ်ီပုိးသယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည့္    သဲသဲအမည္ရသည့္သဲသဲအမည္ရသည့္သဲသဲအမည္ရသည့္သဲသဲအမည္ရသည့္    

ဝဝကစ္ကစ္ဝဝကစ္ကစ္ဝဝကစ္ကစ္ဝဝကစ္ကစ္    ဖ်စ္ညႇစ္ခ်စ္ခ်င္စရာေကာင္းလွဖ်စ္ညႇစ္ခ်စ္ခ်င္စရာေကာင္းလွဖ်စ္ညႇစ္ခ်စ္ခ်င္စရာေကာင္းလွဖ်စ္ညႇစ္ခ်စ္ခ်င္စရာေကာင္းလွသည့္သည့္သည့္သည့္    ေျခာက္လအ႐ြယ္ေျခာက္လအ႐ြယ္ေျခာက္လအ႐ြယ္ေျခာက္လအ႐ြယ္    သမီးေလးကလည္းသမီးေလးကလည္းသမီးေလးကလည္းသမီးေလးကလည္း    ေခ်ာေမာလွပလြန္းေနပါ၏။ေခ်ာေမာလွပလြန္းေနပါ၏။ေခ်ာေမာလွပလြန္းေနပါ၏။ေခ်ာေမာလွပလြန္းေနပါ၏။    

သဲသဲေလးအားသဲသဲေလးအားသဲသဲေလးအားသဲသဲေလးအား    အတူပါလာသည့္အတူပါလာသည့္အတူပါလာသည့္အတူပါလာသည့္    ကေလးထိန္းေကာင္မေလးလက္သုိ႔ကေလးထိန္းေကာင္မေလးလက္သုိ႔ကေလးထိန္းေကာင္မေလးလက္သုိ႔ကေလးထိန္းေကာင္မေလးလက္သုိ႔    အပ္ႏံွၿပီးအပ္ႏံွၿပီးအပ္ႏံွၿပီးအပ္ႏံွၿပီး    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ဦးအားသူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ဦးအားသူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ဦးအားသူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ဦးအား    

အနီးတြင္အနီးတြင္အနီးတြင္အနီးတြင္    ေခၚေဆာင္ထားရိွၿပီးေခၚေဆာင္ထားရိွၿပီးေခၚေဆာင္ထားရိွၿပီးေခၚေဆာင္ထားရိွၿပီး    လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့္လိုအပ္သည့္    ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးခြန္းမ်ားကုိေမးခြန္းမ်ားကုိေမးခြန္းမ်ားကုိ    စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္    ေမးျမန္း၍ေမးျမန္း၍ေမးျမန္း၍ေမးျမန္း၍    စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ    

လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္ရပါေလ၏။ရပါေလ၏။ရပါေလ၏။ရပါေလ၏။    

    ယခုယခုယခုယခု    ေဖြးေဖြးတြင္ေဖြးေဖြးတြင္ေဖြးေဖြးတြင္ေဖြးေဖြးတြင္    ျဖစ္ေနေသာျဖစ္ေနေသာျဖစ္ေနေသာျဖစ္ေနေသာ    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက... ... ... ... ပရိသတ္အားလုံးသိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္းပရိသတ္အားလုံးသိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္းပရိသတ္အားလုံးသိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္းပရိသတ္အားလုံးသိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ျခင္းစာမလိပ္ျခင္းစာမလိပ္ျခင္းစာမလိပ္ျခင္း    

ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။    ဒင္းကေလးဒင္းကေလးဒင္းကေလးဒင္းကေလး    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ရသည့္စာမလိပ္ရသည့္စာမလိပ္ရသည့္စာမလိပ္ရသည့္    အေၾကာင္းရင္းကအေၾကာင္းရင္းကအေၾကာင္းရင္းကအေၾကာင္းရင္းက    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း............    ျပႆနာတစ္ခုကုိျပႆနာတစ္ခုကုိျပႆနာတစ္ခုကုိျပႆနာတစ္ခုကုိ    

ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ေျဖရွင္းေတာ့မည္ဆိုလွ်င္    ပထမဆုံးျပႆနာကုိပထမဆုံးျပႆနာကုိပထမဆုံးျပႆနာကုိပထမဆုံးျပႆနာကုိ    ဘက္ေပါင္းစုံမွဘက္ေပါင္းစုံမွဘက္ေပါင္းစုံမွဘက္ေပါင္းစုံမွ    ၾကည့္၍ၾကည့္၍ၾကည့္၍ၾကည့္၍    သဲလြန္သဲလြန္သဲလြန္သဲလြန္စမ်ားစမ်ားစမ်ားစမ်ား    ရွာေဖြေထာက္လွမ္းကာရွာေဖြေထာက္လွမ္းကာရွာေဖြေထာက္လွမ္းကာရွာေဖြေထာက္လွမ္းကာ    

၎သဲလြန္စမ်ားကုိ၎သဲလြန္စမ်ားကုိ၎သဲလြန္စမ်ားကုိ၎သဲလြန္စမ်ားကုိ    ဆက္စပ္ေတြးေတာၿပီးဆက္စပ္ေတြးေတာၿပီးဆက္စပ္ေတြးေတာၿပီးဆက္စပ္ေတြးေတာၿပီး    တရားခံတရားခံတရားခံတရားခံ    ဇာစ္ျမစ္ကုိဇာစ္ျမစ္ကုိဇာစ္ျမစ္ကုိဇာစ္ျမစ္ကုိ    မရရေအာင္မရရေအာင္မရရေအာင္မရရေအာင္    ရွာေဖြေထာက္လွမ္းဖို႔ရွာေဖြေထာက္လွမ္းဖို႔ရွာေဖြေထာက္လွမ္းဖို႔ရွာေဖြေထာက္လွမ္းဖို႔    လုိပါသည္။လုိပါသည္။လုိပါသည္။လုိပါသည္။    
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    အေရးႀကီးဆုံးကအေရးႀကီးဆုံးကအေရးႀကီးဆုံးကအေရးႀကီးဆုံးက    ေရာဂါအစစ္မွန္ကုိေရာဂါအစစ္မွန္ကုိေရာဂါအစစ္မွန္ကုိေရာဂါအစစ္မွန္ကုိ    သိဖို႔ပဲျဖစ္ပါ၏။သိဖို႔ပဲျဖစ္ပါ၏။သိဖို႔ပဲျဖစ္ပါ၏။သိဖို႔ပဲျဖစ္ပါ၏။    အနာသိကအနာသိကအနာသိကအနာသိက    ေဆးရိွ၏ေဆးရိွ၏ေဆးရိွ၏ေဆးရိွ၏    ဆိုသည့္စကားအတိုင္းဆိုသည့္စကားအတိုင္းဆိုသည့္စကားအတိုင္းဆိုသည့္စကားအတိုင္း    ေရာဂါအမွန္ကုိေရာဂါအမွန္ကုိေရာဂါအမွန္ကုိေရာဂါအမွန္ကုိ    

သိၿပီဆိုပါကသိၿပီဆိုပါကသိၿပီဆိုပါကသိၿပီဆိုပါက    ေဆးကုရသည္မွာေဆးကုရသည္မွာေဆးကုရသည္မွာေဆးကုရသည္မွာ    မခက္ခဲေတာ့ပါေခ်။မခက္ခဲေတာ့ပါေခ်။မခက္ခဲေတာ့ပါေခ်။မခက္ခဲေတာ့ပါေခ်။    ေရာဂါအမွန္ကုိရေအာင္ေရာဂါအမွန္ကုိရေအာင္ေရာဂါအမွန္ကုိရေအာင္ေရာဂါအမွန္ကုိရေအာင္    မရွာေဖြပဲမရွာေဖြပဲမရွာေဖြပဲမရွာေဖြပဲ    ရမ္းသမ္း၍မွန္းဆၿပီးရမ္းသမ္း၍မွန္းဆၿပီးရမ္းသမ္း၍မွန္းဆၿပီးရမ္းသမ္း၍မွန္းဆၿပီး    အေျမာက္ႀကီးႏွင့္အေျမာက္ႀကီးႏွင့္အေျမာက္ႀကီးႏွင့္အေျမာက္ႀကီးႏွင့္    

ပစ္မည္ဆိုပါကပစ္မည္ဆိုပါကပစ္မည္ဆိုပါကပစ္မည္ဆိုပါက    ရန္သူအစစ္အမွန္ကုိရန္သူအစစ္အမွန္ကုိရန္သူအစစ္အမွန္ကုိရန္သူအစစ္အမွန္ကုိ    ထိမထိထိမထိထိမထိထိမထိ    မေသခ်ာေသာ္လည္းမေသခ်ာေသာ္လည္းမေသခ်ာေသာ္လည္းမေသခ်ာေသာ္လည္း    ေဘးဘီပတ္ဝန္းက်င္ကေဘးဘီပတ္ဝန္းက်င္ကေဘးဘီပတ္ဝန္းက်င္ကေဘးဘီပတ္ဝန္းက်င္က    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    အျပစ္မရိွေသာအျပစ္မရိွေသာအျပစ္မရိွေသာအျပစ္မရိွေသာ    

မဆိုင္သူေတြေတာ့မဆိုင္သူေတြေတာ့မဆိုင္သူေတြေတာ့မဆိုင္သူေတြေတာ့    မေကာင္းသူထိပ္မေကာင္းသူထိပ္မေကာင္းသူထိပ္မေကာင္းသူထိပ္    ေကာင္းသူထိပ္ေကာင္းသူထိပ္ေကာင္းသူထိပ္ေကာင္းသူထိပ္    ထိခိုက္ပ်က္စီးၾကေတာ့မွာထိခိုက္ပ်က္စီးၾကေတာ့မွာထိခိုက္ပ်က္စီးၾကေတာ့မွာထိခိုက္ပ်က္စီးၾကေတာ့မွာ    အမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။အမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။အမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။အမွန္ပဲျဖစ္ပါသည္။    ပစ္မွတ္ကုိပစ္မွတ္ကုိပစ္မွတ္ကုိပစ္မွတ္ကုိ    

တည့္တည့္ႀကီးတည့္တည့္ႀကီးတည့္တည့္ႀကီးတည့္တည့္ႀကီး    ရွင္းရွင္းႀကီးေတြ႔ရပါမူရွင္းရွင္းႀကီးေတြ႔ရပါမူရွင္းရွင္းႀကီးေတြ႔ရပါမူရွင္းရွင္းႀကီးေတြ႔ရပါမူ... ... ... ... လက္ညႇိဳးေလးကုိအသာေကြးညႇစ္ကာလက္ညႇိဳးေလးကုိအသာေကြးညႇစ္ကာလက္ညႇိဳးေလးကုိအသာေကြးညႇစ္ကာလက္ညႇိဳးေလးကုိအသာေကြးညႇစ္ကာ    ေမာင္းခလုတ္ကေလးကုိေမာင္းခလုတ္ကေလးကုိေမာင္းခလုတ္ကေလးကုိေမာင္းခလုတ္ကေလးကုိ    ျဖဳတ္လိုက္ဖို႔ပဲျဖဳတ္လိုက္ဖို႔ပဲျဖဳတ္လိုက္ဖို႔ပဲျဖဳတ္လိုက္ဖို႔ပဲ    

လုိပါေတာ့မည္။လုိပါေတာ့မည္။လုိပါေတာ့မည္။လုိပါေတာ့မည္။    

    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး... ... ... ... မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္    ယခုက့ဲသို႔ယခုက့ဲသို႔ယခုက့ဲသို႔ယခုက့ဲသို႔    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ရျခင္း၏စာမလိပ္ရျခင္း၏စာမလိပ္ရျခင္း၏စာမလိပ္ရျခင္း၏    ျဖစ္ႏုိင္ေသာျဖစ္ႏုိင္ေသာျဖစ္ႏုိင္ေသာျဖစ္ႏုိင္ေသာ    

တရားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိတရားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိတရားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိတရားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ    ေခါင္းထဲမွာေခါင္းထဲမွာေခါင္းထဲမွာေခါင္းထဲမွာ    စီရရီထားရိွဖုိစီရရီထားရိွဖုိစီရရီထားရိွဖုိစီရရီထားရိွဖုိ႔လုိပါသည္။႔လုိပါသည္။႔လုိပါသည္။႔လုိပါသည္။    ၎ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရာဂါတရားခံေတြကုိ၎ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရာဂါတရားခံေတြကုိ၎ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရာဂါတရားခံေတြကုိ၎ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေရာဂါတရားခံေတြကုိ    တန္းစီ၍တန္းစီ၍တန္းစီ၍တန္းစီ၍    

ရပ္ခိုင္းထားၿပီးရပ္ခိုင္းထားၿပီးရပ္ခိုင္းထားၿပီးရပ္ခိုင္းထားၿပီး    တရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိ    ေခါင္းေခါက္၍ေခါင္းေခါက္၍ေခါင္းေခါက္၍ေခါင္းေခါက္၍    ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါ၏။ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါ၏။ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါ၏။ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါ၏။    

    ပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံးပထမဆုံး    ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တရားခံကျဖစ္ႏိုင္ေခ်တရားခံကျဖစ္ႏိုင္ေခ်တရားခံကျဖစ္ႏိုင္ေခ်တရားခံက    လိင္အဂၤါမ်ားလိင္အဂၤါမ်ားလိင္အဂၤါမ်ားလိင္အဂၤါမ်ား    မဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းမဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းမဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းမဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း    ပဲျဖစ္ပါ၏။ပဲျဖစ္ပါ၏။ပဲျဖစ္ပါ၏။ပဲျဖစ္ပါ၏။    ကေလးဘဝတြင္ကေလးဘဝတြင္ကေလးဘဝတြင္ကေလးဘဝတြင္    ရိွခ့ဲေသာရိွခ့ဲေသာရိွခ့ဲေသာရိွခ့ဲေသာ    လိင္အဂၤါမ်ားသည္လိင္အဂၤါမ်ားသည္လိင္အဂၤါမ်ားသည္လိင္အဂၤါမ်ားသည္    

အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္၍အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္၍အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္၍အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္၍    အပ်ဳိျအပ်ဳိျအပ်ဳိျအပ်ဳိျဖစ္လာသည္ႏွင့္ဖစ္လာသည္ႏွင့္ဖစ္လာသည္ႏွင့္ဖစ္လာသည္ႏွင့္    တစ္ၿပိဳင္နက္တစ္ၿပိဳင္နက္တစ္ၿပိဳင္နက္တစ္ၿပိဳင္နက္    ထြက္ေပၚလာေသာထြက္ေပၚလာေသာထြက္ေပၚလာေသာထြက္ေပၚလာေသာ    ''''မမမမ''''    ေဟာ္မုန္းမ်ား၏ေဟာ္မုန္းမ်ား၏ေဟာ္မုန္းမ်ား၏ေဟာ္မုန္းမ်ား၏    အစြမ္းသတိၱေၾကာင့္အစြမ္းသတိၱေၾကာင့္အစြမ္းသတိၱေၾကာင့္အစြမ္းသတိၱေၾကာင့္    

ထြားထြားဝင့္ဝင့္ထြားထြားဝင့္ဝင့္ထြားထြားဝင့္ဝင့္ထြားထြားဝင့္ဝင့္    ကားကားစြင့္စြင့္ႀကီးကားကားစြင့္စြင့္ႀကီးကားကားစြင့္စြင့္ႀကီးကားကားစြင့္စြင့္ႀကီး    ပြင့္လန္းႀကီးထြားလာေတာ့၏။ပြင့္လန္းႀကီးထြားလာေတာ့၏။ပြင့္လန္းႀကီးထြားလာေတာ့၏။ပြင့္လန္းႀကီးထြားလာေတာ့၏။    ၾကည့္ပါဘိၾကည့္ပါဘိၾကည့္ပါဘိၾကည့္ပါဘိ... ... ... ... ယခင္ကယခင္ကယခင္ကယခင္က    မဲမဲသဲသဲမဲမဲသဲသဲမဲမဲသဲသဲမဲမဲသဲသဲ... ... ... ... ပိန္ပိန္ေညာင္ေညာင္ပိန္ပိန္ေညာင္ေညာင္ပိန္ပိန္ေညာင္ေညာင္ပိန္ပိန္ေညာင္ေညာင္    

ဝါးျခမ္းျပားေလးဘဝကဝါးျခမ္းျပားေလးဘဝကဝါးျခမ္းျပားေလးဘဝကဝါးျခမ္းျပားေလးဘဝက    ခါးေနရာခါး၊ခါးေနရာခါး၊ခါးေနရာခါး၊ခါးေနရာခါး၊    တင္ေနရာတင္၊တင္ေနရာတင္၊တင္ေနရာတင္၊တင္ေနရာတင္၊    ရင္ေနရာရင္ရင္ေနရာရင္ရင္ေနရာရင္ရင္ေနရာရင္    ဖြံ႔ၿဖိဳးလွဖြံ႔ၿဖိဳးလွဖြံ႔ၿဖိဳးလွဖြံ႔ၿဖိဳးလွပလာသည္ကပလာသည္ကပလာသည္ကပလာသည္က    သဘာဝ။သဘာဝ။သဘာဝ။သဘာဝ။    ဒါေတြကဒါေတြကဒါေတြကဒါေတြက    

အျပင္ပန္းျမင္ရေသာအျပင္ပန္းျမင္ရေသာအျပင္ပန္းျမင္ရေသာအျပင္ပန္းျမင္ရေသာ    မိန္းမသားတစ္ဦး၏မိန္းမသားတစ္ဦး၏မိန္းမသားတစ္ဦး၏မိန္းမသားတစ္ဦး၏    အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊    အတြင္းထဲမွာအတြင္းထဲမွာအတြင္းထဲမွာအတြင္းထဲမွာ    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    မျမင္ရေသာမျမင္ရေသာမျမင္ရေသာမျမင္ရေသာ    

မိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းမိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းမိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းမိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္း    ((((ေယာနိလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္း) ) ) ) သားအိမ္စသည္တို႔သည္လည္းသားအိမ္စသည္တို႔သည္လည္းသားအိမ္စသည္တို႔သည္လည္းသားအိမ္စသည္တို႔သည္လည္း    အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္    

အပ်ဳိေပါက္သည္ႏွင့္အပ်ဳိေပါက္သည္ႏွင့္အပ်ဳိေပါက္သည္ႏွင့္အပ်ဳိေပါက္သည္ႏွင့္    ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကစၿမဲဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကစၿမဲဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကစၿမဲဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကစၿမဲ... ... ... ... တစ္ခါတစ္ရံတြင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္တစ္ခါတစ္ရံတြင္    ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေမြးလမ္းေၾကာင္းကေမြးလမ္းေၾကာင္းကေမြးလမ္းေၾကာင္းက    ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲပုံမွန္မဟုတ္ဘဲပုံမွန္မဟုတ္ဘဲပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ    လုံးဝအေပါက္မပါလာျခင္း၊လုံးဝအေပါက္မပါလာျခင္း၊လုံးဝအေပါက္မပါလာျခင္း၊လုံးဝအေပါက္မပါလာျခင္း၊    

ပါပါေသာ္လည္းပါပါေသာ္လည္းပါပါေသာ္လည္းပါပါေသာ္လည္း    ကေလးဘဝကက့ဲသို႔ကေလးဘဝကက့ဲသို႔ကေလးဘဝကက့ဲသို႔ကေလးဘဝကက့ဲသို႔    ေသးေကြးက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနျခင္း၊ေသးေကြးက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနျခင္း၊ေသးေကြးက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနျခင္း၊ေသးေကြးက်ဥ္းေျမာင္းလြန္းေနျခင္း၊    ''''HymenHymenHymenHymen''''    ဟူသည့္အပ်ဳိေျမႇးကဟူသည့္အပ်ဳိေျမႇးကဟူသည့္အပ်ဳိေျမႇးကဟူသည့္အပ်ဳိေျမႇးက    ထူထဲလြန္းကာထူထဲလြန္းကာထူထဲလြန္းကာထူထဲလြန္းကာ    

ပိတ္ဆို႔ေနသက့ဲသိ႔ုျဖစ္ေနျခင္းပိတ္ဆို႔ေနသက့ဲသိ႔ုျဖစ္ေနျခင္းပိတ္ဆို႔ေနသက့ဲသိ႔ုျဖစ္ေနျခင္းပိတ္ဆို႔ေနသက့ဲသိ႔ုျဖစ္ေနျခင္း    စသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း    လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါလိင္ဆက္ဆံသည့္အခါလိင္ဆက္ဆံသည့္အခါလိင္ဆက္ဆံသည့္အခါ    နာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိ    ခံစားရျခင္း၊ခံစားရျခင္း၊ခံစားရျခင္း၊ခံစားရျခင္း၊    

မေအာင္မျမေအာင္မျမေအာင္မျမေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္း၊မင္ျဖစ္ျခင္း၊မင္ျဖစ္ျခင္း၊မင္ျဖစ္ျခင္း၊    ေအာင္ျမင္ပါေသာ္လည္းေအာင္ျမင္ပါေသာ္လည္းေအာင္ျမင္ပါေသာ္လည္းေအာင္ျမင္ပါေသာ္လည္း    လုံးဝလုံးဝလုံးဝလုံးဝ    သာယာမႈမရိွဘဲသာယာမႈမရိွဘဲသာယာမႈမရိွဘဲသာယာမႈမရိွဘဲ    ဆိုး႐ြားေသာဆိုး႐ြားေသာဆိုး႐ြားေသာဆိုး႐ြားေသာ    မႏွစ္ၿမိဳ႕စဖြယ္မႏွစ္ၿမိဳ႕စဖြယ္မႏွစ္ၿမိဳ႕စဖြယ္မႏွစ္ၿမိဳ႕စဖြယ္    ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္............    

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္    ထပ္မံ၍ထပ္မံ၍ထပ္မံ၍ထပ္မံ၍    လိင္ဆက္ဆံရမည္ကုိလိင္ဆက္ဆံရမည္ကုိလိင္ဆက္ဆံရမည္ကုိလိင္ဆက္ဆံရမည္ကုိ    အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္    အစိုးရိမ္ႀကီးအစိုးရိမ္ႀကီးအစိုးရိမ္ႀကီးအစိုးရိမ္ႀကီး    စုိးရိမ္သြားတတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၏။စုိးရိမ္သြားတတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၏။စုိးရိမ္သြားတတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၏။စုိးရိမ္သြားတတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္၏။    

    တစ္ခါကတစ္ခါကတစ္ခါကတစ္ခါက    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းထံသို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းထံသို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းထံသို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းထံသို႔    စုံတြဲေလးတစ္တြဲစုံတြဲေလးတစ္တြဲစုံတြဲေလးတစ္တြဲစုံတြဲေလးတစ္တြဲ    ေရာက္လာ၏။ေရာက္လာ၏။ေရာက္လာ၏။ေရာက္လာ၏။    ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္သာသာဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္သာသာဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္သာသာဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္သာသာ    

ညားခါစဇနီးေမာင္ႏံွညားခါစဇနီးေမာင္ႏံွညားခါစဇနီးေမာင္ႏံွညားခါစဇနီးေမာင္ႏံွ    ႏွစ္ဦးပဲျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္ဦးပဲျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္ဦးပဲျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္ဦးပဲျဖစ္ပါသည္။    ေကာင္ေလးကေကာင္ေလးကေကာင္ေလးကေကာင္ေလးက    မ်က္ႏွာေလးမ်က္ႏွာေလးမ်က္ႏွာေလးမ်က္ႏွာေလး    ႐ႈံ႕မ့ဲမႈိင္ေတြေန၏႐ႈံ႕မ့ဲမႈိင္ေတြေန၏႐ႈံ႕မ့ဲမႈိင္ေတြေန၏႐ႈံ႕မ့ဲမႈိင္ေတြေန၏... ... ... ... တစ္စုံတစ္ရာကုိတစ္စုံတစ္ရာကုိတစ္စုံတစ္ရာကုိတစ္စုံတစ္ရာကုိ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    

အလိုမက်ျဖစ္ေနသည့္အလိုမက်ျဖစ္ေနသည့္အလိုမက်ျဖစ္ေနသည့္အလိုမက်ျဖစ္ေနသည့္    ပုံစံမ်ဳိးပုံစံမ်ဳိးပုံစံမ်ဳိးပုံစံမ်ဳိး............    ေကာင္မေလးကုိေကာင္မေလးကုိေကာင္မေလးကုိေကာင္မေလးကုိ    ၾကည့္ေတာ့လည္းၾကည့္ေတာ့လည္းၾကည့္ေတာ့လည္းၾကည့္ေတာ့လည္း    ႐ႈိးတိုးရွန္႔တန္႔၊႐ႈိးတိုးရွန္႔တန္႔၊႐ႈိးတိုးရွန္႔တန္႔၊႐ႈိးတိုးရွန္႔တန္႔၊    ရွက္ကုိးရွက္ကန္း၊ရွက္ကုိးရွက္ကန္း၊ရွက္ကုိးရွက္ကန္း၊ရွက္ကုိးရွက္ကန္း၊    

ေသခ်ာေမးျမန္းစမ္းသပ္ၾေသခ်ာေမးျမန္းစမ္းသပ္ၾေသခ်ာေမးျမန္းစမ္းသပ္ၾေသခ်ာေမးျမန္းစမ္းသပ္ၾကည့္ေတာ့မွကည့္ေတာ့မွကည့္ေတာ့မွကည့္ေတာ့မွ    သူတို႔ႏွစ္ဦးသူတို႔ႏွစ္ဦးသူတို႔ႏွစ္ဦးသူတို႔ႏွစ္ဦး    ခ်စ္တင္းေႏွာရာတြင္ခ်စ္တင္းေႏွာရာတြင္ခ်စ္တင္းေႏွာရာတြင္ခ်စ္တင္းေႏွာရာတြင္    မေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္းမေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္းမေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္းမေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္း... ... ... ... မဂၤလာဦးညမွစကာမဂၤလာဦးညမွစကာမဂၤလာဦးညမွစကာမဂၤလာဦးညမွစကာ    

အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔အတူေနဖို႔    ႀကိဳးစားလိုက္တိုင္းႀကိဳးစားလိုက္တိုင္းႀကိဳးစားလိုက္တိုင္းႀကိဳးစားလိုက္တိုင္း    မိန္းကေလးမွာမိန္းကေလးမွာမိန္းကေလးမွာမိန္းကေလးမွာ    ျပင္းျပေသာျပင္းျပေသာျပင္းျပေသာျပင္းျပေသာ    နာက်င္မႈကုိသာနာက်င္မႈကုိသာနာက်င္မႈကုိသာနာက်င္မႈကုိသာ    ခံစားရၿပီးခံစားရၿပီးခံစားရၿပီးခံစားရၿပီး    မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်    ေအာင္ျမင္စြာေအာင္ျမင္စြာေအာင္ျမင္စြာေအာင္ျမင္စြာ    ဆက္ဆံႏိုင္ျခင္းဆက္ဆံႏိုင္ျခင္းဆက္ဆံႏိုင္ျခင္းဆက္ဆံႏိုင္ျခင္း    

မရိွသည္မို႔မရိွသည္မို႔မရိွသည္မို႔မရိွသည္မို႔    ေနာက္တစ္ေန႔ေတြမွစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ေတြမွစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ေတြမွစၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ေတြမွစၿပီး    လုံးဝအနားကပ္၍လုံးဝအနားကပ္၍လုံးဝအနားကပ္၍လုံးဝအနားကပ္၍    မရေတာ့ျမရေတာ့ျမရေတာ့ျမရေတာ့ျခင္း၊ခင္း၊ခင္း၊ခင္း၊    လက္မခံေတာ့ျခင္းဟူသည့္လက္မခံေတာ့ျခင္းဟူသည့္လက္မခံေတာ့ျခင္းဟူသည့္လက္မခံေတာ့ျခင္းဟူသည့္    ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။    

ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့မွ    မိန္းကေလး၏မိန္းကေလး၏မိန္းကေလး၏မိန္းကေလး၏    ေမြးလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းထိပ္တြင္ေမြးလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းထိပ္တြင္ေမြးလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းထိပ္တြင္ေမြးလမ္းေၾကာင္းေယာနိလမ္းေၾကာင္းထိပ္တြင္    ရိွေနေသာရိွေနေသာရိွေနေသာရိွေနေသာ    ''''HymenHymenHymenHymen''''    

ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္ဟူသည့္    အပ်ဳိေျမႇးအပ်ဳိေျမႇးအပ်ဳိေျမႇးအပ်ဳိေျမႇးကေလးသည္ကေလးသည္ကေလးသည္ကေလးသည္    ရာသီလာႏုိင္႐ုံရာသီလာႏုိင္႐ုံရာသီလာႏုိင္႐ုံရာသီလာႏုိင္႐ုံ    သက္သက္သက္သက္သက္သက္သက္သက္    ကေလးကေလးကေလးကေလး    လက္သန္းလုံးေလာက္သာလက္သန္းလုံးေလာက္သာလက္သန္းလုံးေလာက္သာလက္သန္းလုံးေလာက္သာ    ရိွေသာရိွေသာရိွေသာရိွေသာ    

အေပါက္ေသးေသးေလးသာရိွၿပီးအေပါက္ေသးေသးေလးသာရိွၿပီးအေပါက္ေသးေသးေလးသာရိွၿပီးအေပါက္ေသးေသးေလးသာရိွၿပီး    လုံးဝနီးပါးလုံးဝနီးပါးလုံးဝနီးပါးလုံးဝနီးပါး    ပိပိပိပိတ္ဆို႔ေနသည္ကုိတ္ဆို႔ေနသည္ကုိတ္ဆို႔ေနသည္ကုိတ္ဆို႔ေနသည္ကုိ    ေတြ႔လိုက္ရ၏။ေတြ႔လိုက္ရ၏။ေတြ႔လိုက္ရ၏။ေတြ႔လိုက္ရ၏။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အပ်ဳိေျမႇးကလည္းအပ်ဳိေျမႇးကလည္းအပ်ဳိေျမႇးကလည္းအပ်ဳိေျမႇးကလည္း    

ပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးမဟုတ္ဘဲပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးမဟုတ္ဘဲပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးမဟုတ္ဘဲပါးပါးလွပ္လွပ္ေလးမဟုတ္ဘဲ    ထူထူထဲထဲႀကီးထူထူထဲထဲႀကီးထူထူထဲထဲႀကီးထူထူထဲထဲႀကီး    ျဖစ္ေနသည္မို႔ျဖစ္ေနသည္မို႔ျဖစ္ေနသည္မို႔ျဖစ္ေနသည္မို႔    မဂၤလာဦးညတြင္မဂၤလာဦးညတြင္မဂၤလာဦးညတြင္မဂၤလာဦးညတြင္    ထိုက်ဥ္းေျမာင္းလွေသာထိုက်ဥ္းေျမာင္းလွေသာထိုက်ဥ္းေျမာင္းလွေသာထိုက်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ    အေပါက္ကေလးထဲသုိ႔အေပါက္ကေလးထဲသုိ႔အေပါက္ကေလးထဲသုိ႔အေပါက္ကေလးထဲသုိ႔    

ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔    ႀကိဳးစားသည့္အခါႀကိဳးစားသည့္အခါႀကိဳးစားသည့္အခါႀကိဳးစားသည့္အခါ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    နာက်င္မႈေဝဒနာကုိနာက်င္မႈေဝဒနာကုိနာက်င္မႈေဝဒနာကုိနာက်င္မႈေဝဒနာကုိ    ခံစားရၿပီးခံစားရၿပီးခံစားရၿပီးခံစားရၿပီး    ပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာေတြပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာေတြပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာေတြပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာေတြ    ရကုန္ျခင္းျရကုန္ျခင္းျရကုန္ျခင္းျရကုန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဖစ္ပါသည္။ဖစ္ပါသည္။ဖစ္ပါသည္။    

ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္    အျပင္းအထန္အျပင္းအထန္အျပင္းအထန္အျပင္းအထန္    နာက်င္မႈေဝဒနာကုိနာက်င္မႈေဝဒနာကုိနာက်င္မႈေဝဒနာကုိနာက်င္မႈေဝဒနာကုိ    ခံစားရၿပီဆိုမွေတာ့ခံစားရၿပီဆိုမွေတာ့ခံစားရၿပီဆိုမွေတာ့ခံစားရၿပီဆိုမွေတာ့    ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္    ဤကေလးမေလးဤကေလးမေလးဤကေလးမေလးဤကေလးမေလး    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    

စာလိပ္ႏုိင္ပါဦးမလားဆိုသည္ကုိစာလိပ္ႏုိင္ပါဦးမလားဆိုသည္ကုိစာလိပ္ႏုိင္ပါဦးမလားဆိုသည္ကုိစာလိပ္ႏုိင္ပါဦးမလားဆိုသည္ကုိ    ေျပးၾကည့္စရာမလိုဘဲေျပးၾကည့္စရာမလိုဘဲေျပးၾကည့္စရာမလိုဘဲေျပးၾကည့္စရာမလိုဘဲ    ေတြးဆၾကည့္႐ုံနဲ႔ေတြးဆၾကည့္႐ုံနဲ႔ေတြးဆၾကည့္႐ုံနဲ႔ေတြးဆၾကည့္႐ုံနဲ႔    သိႏုိင္ပါသည္။သိႏုိင္ပါသည္။သိႏုိင္ပါသည္။သိႏုိင္ပါသည္။    ထိုေကာင္မေလး၏ထိုေကာင္မေလး၏ထိုေကာင္မေလး၏ထိုေကာင္မေလး၏    
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ထူထဲပိတ္ဆို႔ေနေသာထူထဲပိတ္ဆို႔ေနေသာထူထဲပိတ္ဆို႔ေနေသာထူထဲပိတ္ဆို႔ေနေသာ    အပ်ဳိေျမႇးကုိအပ်ဳိေျမႇးကုိအပ်ဳိေျမႇးကုိအပ်ဳိေျမႇးကုိ    ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ခြဲစိတ္ခန္းတြင္    ေမ့ေေမ့ေေမ့ေေမ့ေဆးေပးၿပီးဆးေပးၿပီးဆးေပးၿပီးဆးေပးၿပီး    ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့မွခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့မွခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့မွခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့မွ    လမ္းေၾကာင္းရွင္းကာလမ္းေၾကာင္းရွင္းကာလမ္းေၾကာင္းရွင္းကာလမ္းေၾကာင္းရွင္းကာ    အိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာ    

စုိျပည္သြားခ့ဲသည္။စုိျပည္သြားခ့ဲသည္။စုိျပည္သြားခ့ဲသည္။စုိျပည္သြားခ့ဲသည္။    

    ယခုယခုယခုယခု    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းမေခ်ာေလးတြင္ေတာ့မိန္းမေခ်ာေလးတြင္ေတာ့မိန္းမေခ်ာေလးတြင္ေတာ့မိန္းမေခ်ာေလးတြင္ေတာ့    ဤလိင္အဂၤါမ်ားတြင္ဤလိင္အဂၤါမ်ားတြင္ဤလိင္အဂၤါမ်ားတြင္ဤလိင္အဂၤါမ်ားတြင္    မဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း၊မဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း၊မဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း၊မဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္း၊    တစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာ    ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းပိတ္ဆို႔ေနျခင္းပိတ္ဆို႔ေနျခင္းပိတ္ဆို႔ေနျခင္း    

ဘာဘာညာညာေတြဘာဘာညာညာေတြဘာဘာညာညာေတြဘာဘာညာညာေတြ    မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။မျဖစ္ႏုိင္ပါေခ်။    ကေလးတစ္ေယာက္လည္းကေလးတစ္ေယာက္လည္းကေလးတစ္ေယာက္လည္းကေလးတစ္ေယာက္လည္း    ရၿပီးသား၊ရၿပီးသား၊ရၿပီးသား၊ရၿပီးသား၊    မဂၤလာဦးအေမဂၤလာဦးအေမဂၤလာဦးအေမဂၤလာဦးအေစာပုိင္းကာလေတြမွာလည္းစာပုိင္းကာလေတြမွာလည္းစာပုိင္းကာလေတြမွာလည္းစာပုိင္းကာလေတြမွာလည္း    

ေအာင္ျမင္စြာေအာင္ျမင္စြာေအာင္ျမင္စြာေအာင္ျမင္စြာ    ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္ခ့ဲသည္ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္ခ့ဲသည္ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္ခ့ဲသည္ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္ခ့ဲသည္    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    တရားခံကတရားခံကတရားခံကတရားခံက    ဒါမျဖစ္ႏုိင္ဒါမျဖစ္ႏုိင္ဒါမျဖစ္ႏုိင္ဒါမျဖစ္ႏုိင္... ... ... ... ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္ဒါဆိုလွ်င္    

ေနာက္တရားခံတစ္ဦးဟာေနာက္တရားခံတစ္ဦးဟာေနာက္တရားခံတစ္ဦးဟာေနာက္တရားခံတစ္ဦးဟာ    မည္သူနည္း။မည္သူနည္း။မည္သူနည္း။မည္သူနည္း။    

    ကမာၻကုန္က်ယ္သေ႐ြ႕ကမာၻကုန္က်ယ္သေ႐ြ႕ကမာၻကုန္က်ယ္သေ႐ြ႕ကမာၻကုန္က်ယ္သေ႐ြ႕    မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္    ရွာရေတာ့မည္။ရွာရေတာ့မည္။ရွာရေတာ့မည္။ရွာရေတာ့မည္။    ''''ေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳေခါင္းၿမီးၿခံဳ    လုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္းလုံေအာင္ပုန္း    ေမာင္ဖုန္းလိုက္လို႔ရွာေမာင္ဖုန္းလိုက္လို႔ရွာေမာင္ဖုန္းလိုက္လို႔ရွာေမာင္ဖုန္းလိုက္လို႔ရွာ' ' ' ' ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္    

စကားေလးလိုေပါ့။စကားေလးလိုေပါ့။စကားေလးလိုေပါ့။စကားေလးလိုေပါ့။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၅၅၅၅၅၅၅၅))))))))        

ေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီးေ႐ႊတံခါးႀကီး        ဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦးဖြင့္ပါဦး        

        

        

    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္    လွပေခ်ာေမြ႔ေသာလွပေခ်ာေမြ႔ေသာလွပေခ်ာေမြ႔ေသာလွပေခ်ာေမြ႔ေသာ    မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ေယာက္မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ေယာက္မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ေယာက္မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ေယာက္    အဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္မ်ား    

ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ရပါသနည္းဟူေသာစာမလိပ္ရပါသနည္းဟူေသာစာမလိပ္ရပါသနည္းဟူေသာစာမလိပ္ရပါသနည္းဟူေသာ    ပေဟဠိအေျဖညႇိဖို႔ပေဟဠိအေျဖညႇိဖို႔ပေဟဠိအေျဖညႇိဖို႔ပေဟဠိအေျဖညႇိဖို႔    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ႀကိဳးစားေႀကိဳးစားေႀကိဳးစားေႀကိဳးစားေနေခၿ်ပီ။နေခၿ်ပီ။နေခၿ်ပီ။နေခၿ်ပီ။    

ဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာ    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ရဲစုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ရဲစုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ရဲစုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ရဲစုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္    အသြင္သ႑ာန္တူေနပါ၏။အသြင္သ႑ာန္တူေနပါ၏။အသြင္သ႑ာန္တူေနပါ၏။အသြင္သ႑ာန္တူေနပါ၏။    လူသတ္မႈတစ္ခုကုိပဲလူသတ္မႈတစ္ခုကုိပဲလူသတ္မႈတစ္ခုကုိပဲလူသတ္မႈတစ္ခုကုိပဲ    

ဥပမာၾကည့္ပါဦးဥပမာၾကည့္ပါဦးဥပမာၾကည့္ပါဦးဥပမာၾကည့္ပါဦး... ... ... ... လူတစ္ေယာက္ေသေန၏လူတစ္ေယာက္ေသေန၏လူတစ္ေယာက္ေသေန၏လူတစ္ေယာက္ေသေန၏... ... ... ... ထိုသူကုိထိုသူကုိထိုသူကုိထိုသူကုိ    ရက္ရက္စက္စက္သတ္ေသာရက္ရက္စက္စက္သတ္ေသာရက္ရက္စက္စက္သတ္ေသာရက္ရက္စက္စက္သတ္ေသာ    လူသတ္တရားခံကလူသတ္တရားခံကလူသတ္တရားခံကလူသတ္တရားခံက    မည္သူနည္း။မည္သူနည္း။မည္သူနည္း။မည္သူနည္း။    

    ေသသူႏွင့္ေသသူႏွင့္ေသသူႏွင့္ေသသူႏွင့္    ပတ္သက္ယွက္ႏႊယ္ေနသည့္ပတ္သက္ယွက္ႏႊယ္ေနသည့္ပတ္သက္ယွက္ႏႊယ္ေနသည့္ပတ္သက္ယွက္ႏႊယ္ေနသည့္    လူအမ်ားအားလူအမ်ားအားလူအမ်ားအားလူအမ်ားအား    ေမးျမန္းစုံစမ္းရမည္။ေမးျမန္းစုံစမ္းရမည္။ေမးျမန္းစုံစမ္းရမည္။ေမးျမန္းစုံစမ္းရမည္။    ေသသူေသသူေသသူေသသူ၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ရိွေသာ၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ရိွေသာ၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ရိွေသာ၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ရိွေသာ    ဒဏ္ရာဒဏ္ရာဒဏ္ရာဒဏ္ရာ    

လက္ေဗြရာလက္ေဗြရာလက္ေဗြရာလက္ေဗြရာ    အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ    မသကၤာစရာမသကၤာစရာမသကၤာစရာမသကၤာစရာ    လက္နက္၊လက္နက္၊လက္နက္၊လက္နက္၊    ေျခရာလက္ရာစသည့္ေျခရာလက္ရာစသည့္ေျခရာလက္ရာစသည့္ေျခရာလက္ရာစသည့္    သဲလြန္စမ်ားကုိသဲလြန္စမ်ားကုိသဲလြန္စမ်ားကုိသဲလြန္စမ်ားကုိ    ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေစ့ေစ့စပ္စပ္    

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည္။ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည္။ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည္။ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရမည္။    ေမးျမန္းစမ္းသပ္႐ုံမွ်ႏွင့္ေမးျမန္းစမ္းသပ္႐ုံမွ်ႏွင့္ေမးျမန္းစမ္းသပ္႐ုံမွ်ႏွင့္ေမးျမန္းစမ္းသပ္႐ုံမွ်ႏွင့္    မၿပီးႏိုင္ေသးဘဲမၿပီးႏိုင္ေသးဘဲမၿပီးႏိုင္ေသးဘဲမၿပီးႏိုင္ေသးဘဲ    လက္ေဗြရာမ်ား၊လက္ေဗြရာမ်ား၊လက္ေဗြရာမ်ား၊လက္ေဗြရာမ်ား၊    ေသြးနမူနာမ်ားေသြးနမူနာမ်ားေသြးနမူနာမ်ားေသြးနမူနာမ်ား    စသည္တို႔ကုိစသည္တို႔ကုိစသည္တို႔ကုိစသည္တို႔ကုိ    လိုအပ္သလိုလိုအပ္သလိုလိုအပ္သလိုလိုအပ္သလို    

ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ပုိ႔၍ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ပုိ႔၍ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ပုိ႔၍ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ပုိ႔၍    စစ္ေဆးစစ္ေဆးစစ္ေဆးစစ္ေဆးဖို႔လည္းဖို႔လည္းဖို႔လည္းဖို႔လည္း    လိုအပ္တတ္သည္။လိုအပ္တတ္သည္။လိုအပ္တတ္သည္။လိုအပ္တတ္သည္။    
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    ထိုသုိ႔ထိုသုိ႔ထိုသုိ႔ထိုသုိ႔    အဆင့္ဆင့္အဆင့္ဆင့္အဆင့္ဆင့္အဆင့္ဆင့္    စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး၏စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး၏စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး၏စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး၏    အေျဖတို႔ကုိအေျဖတို႔ကုိအေျဖတို႔ကုိအေျဖတို႔ကုိ    ေပါင္းစပ္စု႐ုံးၿပီးေတာ့မွေပါင္းစပ္စု႐ုံးၿပီးေတာ့မွေပါင္းစပ္စု႐ုံးၿပီးေတာ့မွေပါင္းစပ္စု႐ုံးၿပီးေတာ့မွ    မသကၤာသူမ်ားထဲမွမသကၤာသူမ်ားထဲမွမသကၤာသူမ်ားထဲမွမသကၤာသူမ်ားထဲမွ    

တရားခံျဖစ္ႏိုင္သည့္တရားခံျဖစ္ႏိုင္သည့္တရားခံျဖစ္ႏိုင္သည့္တရားခံျဖစ္ႏိုင္သည့္    အျဖစ္ႏ္ုိင္ဆုံးအျဖစ္ႏ္ုိင္ဆုံးအျဖစ္ႏ္ုိင္ဆုံးအျဖစ္ႏ္ုိင္ဆုံး    လူသတ္တရားခံကုိလူသတ္တရားခံကုိလူသတ္တရားခံကုိလူသတ္တရားခံကုိ    ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ရသည္ကေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ရသည္ကေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ရသည္ကေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ရသည္က    ရဲစုံေထာက္မ်ား၏ရဲစုံေထာက္မ်ား၏ရဲစုံေထာက္မ်ား၏ရဲစုံေထာက္မ်ား၏    လုပ္ငန္းသဘာဝမာ်းပဲလုပ္ငန္းသဘာဝမာ်းပဲလုပ္ငန္းသဘာဝမာ်းပဲလုပ္ငန္းသဘာဝမာ်းပဲ    

မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ခ်မ္းတို႔ခ်မ္းတို႔ခ်မ္းတို႔    ဆရာဝန္ေတြေရာဆရာဝန္ေတြေရာဆရာဝန္ေတြေရာဆရာဝန္ေတြေရာ    ရဲစုံေထာက္ေတြႏွင့္ရဲစုံေထာက္ေတြႏွင့္ရဲစုံေထာက္ေတြႏွင့္ရဲစုံေထာက္ေတြႏွင့္    ဘာမ်ားထူးသနည္း။ဘာမ်ားထူးသနည္း။ဘာမ်ားထူးသနည္း။ဘာမ်ားထူးသနည္း။    လုပ္ငန္းသဘာဝကလုပ္ငန္းသဘာဝကလုပ္ငန္းသဘာဝကလုပ္ငန္းသဘာဝက    

ထပ္တူညီလွ်က္ထပ္တူညီလွ်က္ထပ္တူညီလွ်က္ထပ္တူညီလွ်က္    ရိွပါသည္။ရိွပါသည္။ရိွပါသည္။ရိွပါသည္။    အခုပဲၾကည့္။အခုပဲၾကည့္။အခုပဲၾကည့္။အခုပဲၾကည့္။    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလး    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္    တရားခံအစစ္ကုိတရားခံအစစ္ကုိတရားခံအစစ္ကုိတရားခံအစစ္ကုိ    

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ကိစၥမွာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ကိစၥမွာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ကိစၥမွာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ကိစၥမွာ    ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္သည့္ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္သည့္ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္သည့္ပထမဆုံးျဖစ္ႏုိင္သည့္    မသကၤာစရာမသကၤာစရာမသကၤာစရာမသကၤာစရာ    တရားခံေရာဂါမ်ားကုိတရားခံေရာဂါမ်ားကုိတရားခံေရာဂါမ်ားကုိတရားခံေရာဂါမ်ားကုိ    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   စာရင္းစာရင္းစာရင္းစာရင္းခ်၍ခ်၍ခ်၍ခ်၍    

တစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းကုိတစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းကုိတစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းကုိတစ္ခုခ်င္းတစ္ခုခ်င္းကုိ    ပုိက္စိပ္တိုက္ကာပုိက္စိပ္တိုက္ကာပုိက္စိပ္တိုက္ကာပုိက္စိပ္တိုက္ကာ    လိုက္လံရွာေဖြလိုက္လံရွာေဖြလိုက္လံရွာေဖြလိုက္လံရွာေဖြ    စူးစမ္းရျခင္းသည္စူးစမ္းရျခင္းသည္စူးစမ္းရျခင္းသည္စူးစမ္းရျခင္းသည္    စုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္စုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္စုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္စုံေထာက္တစ္ဦးႏွင့္    တူလွပါေခ်၏။တူလွပါေခ်၏။တူလွပါေခ်၏။တူလွပါေခ်၏။    

    ဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခဒုတိယျဖစ္ႏိုင္ေျခ    တရားခံကုိလည္းတရားခံကုိလည္းတရားခံကုိလည္းတရားခံကုိလည္း    သူသတိႀကီးႀကီးထား၍သူသတိႀကီးႀကီးထား၍သူသတိႀကီးႀကီးထား၍သူသတိႀကီးႀကီးထား၍    ရွာေဖြစူးစမ္းရပါသည္။ရွာေဖြစူးစမ္းရပါသည္။ရွာေဖြစူးစမ္းရပါသည္။ရွာေဖြစူးစမ္းရပါသည္။    ၎တရားခံကေတာ့၎တရားခံကေတာ့၎တရားခံကေတာ့၎တရားခံကေတာ့    

လိင္အဂၤါမ်ား၌လိင္အဂၤါမ်ား၌လိင္အဂၤါမ်ား၌လိင္အဂၤါမ်ား၌    ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရျခင္းေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရျခင္းေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရျခင္းေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရျခင္း    ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။    က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    ခ်ခ်ခ်ခ်စ္ၾကသည္ဆိုရာတြင္စ္ၾကသည္ဆိုရာတြင္စ္ၾကသည္ဆိုရာတြင္စ္ၾကသည္ဆိုရာတြင္    လိင္အဂၤါ၌လိင္အဂၤါ၌လိင္အဂၤါ၌လိင္အဂၤါ၌    ေရာဂါတစ္ခုခုေရာဂါတစ္ခုခုေရာဂါတစ္ခုခုေရာဂါတစ္ခုခု    

စြဲကပ္ေနပါလွ်င္စြဲကပ္ေနပါလွ်င္စြဲကပ္ေနပါလွ်င္စြဲကပ္ေနပါလွ်င္    သာယာၾကည္ႏူးမႈအစားသာယာၾကည္ႏူးမႈအစားသာယာၾကည္ႏူးမႈအစားသာယာၾကည္ႏူးမႈအစား    နာက်င္မႈမ်ားကုိသာနာက်င္မႈမ်ားကုိသာနာက်င္မႈမ်ားကုိသာနာက်င္မႈမ်ားကုိသာ    ခံစားရေစမည္မွာခံစားရေစမည္မွာခံစားရေစမည္မွာခံစားရေစမည္မွာ    မလြဲပါတည္းမလြဲပါတည္းမလြဲပါတည္းမလြဲပါတည္း... ... ... ... မ်ဳိးပြားလိင္အဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားလိင္အဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားလိင္အဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားလိင္အဂၤါမ်ားတြင္    

ျဖစ္တတ္ေသာျဖစ္တတ္ေသာျဖစ္တတ္ေသာျဖစ္တတ္ေသာ    ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ေရာဂါမ်ားထဲတြင္    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ေစသည့္စာမလိပ္ေစသည့္စာမလိပ္ေစသည့္စာမလိပ္ေစသည့္    နာက်င္မႈႏွင့္နာက်င္မႈႏွင့္နာက်င္မႈႏွင့္နာက်င္မႈႏွင့္    လိင္ဆက္ဆံရခက္ခဲျခင္းလိင္ဆက္ဆံရခက္ခဲျခင္းလိင္ဆက္ဆံရခက္ခဲျခင္းလိင္ဆက္ဆံရခက္ခဲျခင္း    ျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိျပႆနာကုိ    

အေပးတတ္ဆုံးအေပးတတ္ဆုံးအေပးတတ္ဆုံးအေပးတတ္ဆုံး    အျအျအျအျဖစ္အမ်ားဆုံးဖစ္အမ်ားဆုံးဖစ္အမ်ားဆုံးဖစ္အမ်ားဆုံး    ေရာဂါကေတာ့ေရာဂါကေတာ့ေရာဂါကေတာ့ေရာဂါကေတာ့    ''''VaginismusVaginismusVaginismusVaginismus''''    ဟုေဆးပညာကဟုေဆးပညာကဟုေဆးပညာကဟုေဆးပညာက    ေခၚေဝၚေသာေခၚေဝၚေသာေခၚေဝၚေသာေခၚေဝၚေသာ    

ေမြးလမ္းေၾကာင္းေမြးလမ္းေၾကာင္းေမြးလမ္းေၾကာင္းေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြက္သားမ်ားႂကြက္သားမ်ားႂကြက္သားမ်ားႂကြက္သားမ်ား    အက်ဳံ႕လြန္ျခင္းအက်ဳံ႕လြန္ျခင္းအက်ဳံ႕လြန္ျခင္းအက်ဳံ႕လြန္ျခင္း    ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။ပဲျဖစ္ပါသည္။    သဘာဝအားျဖင့္သဘာဝအားျဖင့္သဘာဝအားျဖင့္သဘာဝအားျဖင့္    ေမြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေမြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေမြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေမြးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္    စအိုဝစအိုဝစအိုဝစအိုဝ    

ပတ္ပတ္လည္တုိ႔တြင္ပတ္ပတ္လည္တုိ႔တြင္ပတ္ပတ္လည္တုိ႔တြင္ပတ္ပတ္လည္တုိ႔တြင္    ဝိုင္းပတ္ထားေသာဝိုင္းပတ္ထားေသာဝိုင္းပတ္ထားေသာဝိုင္းပတ္ထားေသာ    ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားရိွၾက၏။ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားရိွၾက၏။ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားရိွၾက၏။ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားရိွၾက၏။    ၎တို႔သည္၎တို႔သည္၎တို႔သည္၎တို႔သည္    လိုအပ္လာေသာအခါတြင္လိုအပ္လာေသာအခါတြင္လိုအပ္လာေသာအခါတြင္လိုအပ္လာေသာအခါတြင္    လိုသလိုလိုသလိုလိုသလိုလိုသလို    

စိတ္တန္ခိုးစိတ္တန္ခိုးစိတ္တန္ခိုးစိတ္တန္ခိုးႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    က်ဳံ႕၍ေလွ်ာ့၍ရသည့္က်ဳံ႕၍ေလွ်ာ့၍ရသည့္က်ဳံ႕၍ေလွ်ာ့၍ရသည့္က်ဳံ႕၍ေလွ်ာ့၍ရသည့္    အစြမ္းသတိၱမ်ားရိွၾကသည္။အစြမ္းသတိၱမ်ားရိွၾကသည္။အစြမ္းသတိၱမ်ားရိွၾကသည္။အစြမ္းသတိၱမ်ားရိွၾကသည္။    ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ    ဝမ္းသြားခ်င္လြန္းေသာ္လည္းဝမ္းသြားခ်င္လြန္းေသာ္လည္းဝမ္းသြားခ်င္လြန္းေသာ္လည္းဝမ္းသြားခ်င္လြန္းေသာ္လည္း    

အိမ္သာမအား၍ပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္သာမအား၍ပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္သာမအား၍ပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္သာမအား၍ပဲျဖစ္ျဖစ္    ဝမ္းသြားဖုိ႔အေျခအေနကဝမ္းသြားဖုိ႔အေျခအေနကဝမ္းသြားဖုိ႔အေျခအေနကဝမ္းသြားဖုိ႔အေျခအေနက    မေပးလာခ့ဲလွ်င္မေပးလာခ့ဲလွ်င္မေပးလာခ့ဲလွ်င္မေပးလာခ့ဲလွ်င္    အီအီးေတြအီအီးေတြအီအီးေတြအီအီးေတြ    ထြက္က်မသြားေအာင္ထြက္က်မသြားေအာင္ထြက္က်မသြားေအာင္ထြက္က်မသြားေအာင္    စအိုဝကုိစအိုဝကုိစအိုဝကုိစအိုဝကုိ    

အျပင္းအထန္က်ဳံ႕၍အျပင္းအထန္က်ဳံ႕၍အျပင္းအထန္က်ဳံ႕၍အျပင္းအထန္က်ဳံ႕၍    ဖ်စ္ညႇစ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ဖ်စ္ညႇစ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ဖ်စ္ညႇစ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ဖ်စ္ညႇစ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္    ႂကြက္သားမွ်င္မ်ားပဲႂကြက္သားမွ်င္မ်ားပဲႂကြက္သားမွ်င္မ်ားပဲႂကြက္သားမွ်င္မ်ားပဲ    ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    

    ဤႂကြက္သားဤႂကြက္သားဤႂကြက္သားဤႂကြက္သားမွ်င္မ်ား၏မွ်င္မ်ား၏မွ်င္မ်ား၏မွ်င္မ်ား၏    တရားလြန္က်ဳံ႕ထားျခင္းေၾကာင့္တရားလြန္က်ဳံ႕ထားျခင္းေၾကာင့္တရားလြန္က်ဳံ႕ထားျခင္းေၾကာင့္တရားလြန္က်ဳံ႕ထားျခင္းေၾကာင့္    ေမြးလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုလုံးေမြးလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုလုံးေမြးလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုလုံးေမြးလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခုလုံး    ပိတ္ဆို႔သြားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီးပိတ္ဆို႔သြားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီးပိတ္ဆို႔သြားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီးပိတ္ဆို႔သြားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီး    

က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖို႔ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖို႔ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖို႔ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာဖို႔    အခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံးအခက္ခဲဆုံး    အေနအထားသုိ႔အေနအထားသုိ႔အေနအထားသုိ႔အေနအထားသုိ႔    ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။    တစ္စုံတစ္ရာကုိတစ္စုံတစ္ရာကုိတစ္စုံတစ္ရာကုိတစ္စုံတစ္ရာကုိ    ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ႏွင့္ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ႏွင့္ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ႏွင့္ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ႏွင့္    

ခုခံကာကြယ္မႈေပးသည့္အေနႏွင့္ခုခံကာကြယ္မႈေပးသည့္အေနႏွင့္ခုခံကာကြယ္မႈေပးသည့္အေနႏွင့္ခုခံကာကြယ္မႈေပးသည့္အေနႏွင့္    ေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းႂကြက္သားမ်ားကုိသားမ်ားကုိသားမ်ားကုိသားမ်ားကုိ    အတင္းက်ဳံ႕မိျခင္းျဖစ္သည္။အတင္းက်ဳံ႕မိျခင္းျဖစ္သည္။အတင္းက်ဳံ႕မိျခင္းျဖစ္သည္။အတင္းက်ဳံ႕မိျခင္းျဖစ္သည္။    ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားလြန္းသည့္ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားလြန္းသည့္ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားလြန္းသည့္ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားလြန္းသည့္    

အေျခအေနတြင္ဆိုလွ်င္အေျခအေနတြင္ဆိုလွ်င္အေျခအေနတြင္ဆိုလွ်င္အေျခအေနတြင္ဆိုလွ်င္    ေပါင္၏အတြင္းဘက္ႂကြက္သားေတြပါေပါင္၏အတြင္းဘက္ႂကြက္သားေတြပါေပါင္၏အတြင္းဘက္ႂကြက္သားေတြပါေပါင္၏အတြင္းဘက္ႂကြက္သားေတြပါ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    က်ဳံ႕ဝင္သြားၾကကာက်ဳံ႕ဝင္သြားၾကကာက်ဳံ႕ဝင္သြားၾကကာက်ဳံ႕ဝင္သြားၾကကာ    ေပါင္ႏွစ္ခုစလုံးေပါင္ႏွစ္ခုစလုံးေပါင္ႏွစ္ခုစလုံးေပါင္ႏွစ္ခုစလုံး    

တင္းတင္းႀကီးတင္းတင္းႀကီးတင္းတင္းႀကီးတင္းတင္းႀကီး    ေစ့ေနသည့္ေစ့ေနသည့္ေစ့ေနသည့္ေစ့ေနသည့္    အေသပိတ္ထားေသာအေသပိတ္ထားေသာအေသပိတ္ထားေသာအေသပိတ္ထားေသာ    တံခါးက့ဲသုိ႔တံခါးက့ဲသုိ႔တံခါးက့ဲသုိ႔တံခါးက့ဲသုိ႔    ျဖစ္သြား၏။ျဖစ္သြား၏။ျဖစ္သြား၏။ျဖစ္သြား၏။    

    ထိုျပႆနာကုိထိုျပႆနာကုိထိုျပႆနာကုိထိုျပႆနာကုိ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔    သားသားသားသားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္မ်ားပင္ဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္မ်ားပင္ဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္မ်ားပင္ဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္မ်ားပင္    မၾကာမၾကာမၾကာမၾကာမၾကာမၾကာမၾကာမၾကာ    ႀကံဳႀကိဳက္ရတတ္ပါ၏။ႀကံဳႀကိဳက္ရတတ္ပါ၏။ႀကံဳႀကိဳက္ရတတ္ပါ၏။ႀကံဳႀကိဳက္ရတတ္ပါ၏။    

အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္    အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အမ်ဳိးသမီးတို႔၏    မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားကုိမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားကုိမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားကုိမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားကုိ    လက္ျဖင့္လက္ျဖင့္လက္ျဖင့္လက္ျဖင့္    စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔    ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္    ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲ    

လက္ထည့္၍လက္ထည့္၍လက္ထည့္၍လက္ထည့္၍    စမ္းသပ္သည့္အခါစမ္းသပ္သည့္အခါစမ္းသပ္သည့္အခါစမ္းသပ္သည့္အခါ    ေပါင္ႏွစ္လုံးကုိေပါင္ႏွစ္လုံးကုိေပါင္ႏွစ္လုံးကုိေပါင္ႏွစ္လုံးကုိ    တင္းတင္းေစ့၍တင္းတင္းေစ့၍တင္းတင္းေစ့၍တင္းတင္းေစ့၍    ႂကြက္သားေတြအားလုံးကုိႂကြက္သားေတြအားလုံးကုိႂကြက္သားေတြအားလုံးကုိႂကြက္သားေတြအားလုံးကုိ    တရားလြန္က်ဳံတရားလြန္က်ဳံတရားလြန္က်ဳံတရားလြန္က်ဳံ႕ထားပါက႕ထားပါက႕ထားပါက႕ထားပါက    

မည္သိ႔ုမွ်မည္သိ႔ုမွ်မည္သိ႔ုမွ်မည္သိ႔ုမွ်     စမ္း၍မရေအာင္စမ္း၍မရေအာင္စမ္း၍မရေအာင္စမ္း၍မရေအာင္    ျဖစ္တတ္ပါသည္။ျဖစ္တတ္ပါသည္။ျဖစ္တတ္ပါသည္။ျဖစ္တတ္ပါသည္။    

    ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ    ေရာဂါတစ္မ်ဳိးဟုပင္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးဟုပင္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးဟုပင္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးဟုပင္    ေျပာရမည္လားမသိ။ေျပာရမည္လားမသိ။ေျပာရမည္လားမသိ။ေျပာရမည္လားမသိ။    ယခုမွယခုမွယခုမွယခုမွ    အိမ္ေထာင္က်သည့္အိမ္ေထာင္က်သည့္အိမ္ေထာင္က်သည့္အိမ္ေထာင္က်သည့္    အပ်ဳိစင္ေလးမ်ားတြင္အပ်ဳိစင္ေလးမ်ားတြင္အပ်ဳိစင္ေလးမ်ားတြင္အပ်ဳိစင္ေလးမ်ားတြင္    

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။    ကေလးေမြးၿပီးသည့္ကေလးေမြးၿပီးသည့္ကေလးေမြးၿပီးသည့္ကေလးေမြးၿပီးသည့္    အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားတြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားတြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားတြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားတြင္လည္း    ေတြ႔ရတတ္သည္။ေတြ႔ရတတ္သည္။ေတြ႔ရတတ္သည္။ေတြ႔ရတတ္သည္။    ကေလးေမြးလုိက္႐ုံႏွင့္ကေလးေမြးလုိက္႐ုံႏွင့္ကေလးေမြးလုိက္႐ုံႏွင့္ကေလးေမြးလုိက္႐ုံႏွင့္    ေပ်ာက္သြားၿပီဟုေပ်ာက္သြားၿပီဟုေပ်ာက္သြားၿပီဟုေပ်ာက္သြားၿပီဟု    

ေျပာေျပာေျပာေျပာ၍မရေပ။၍မရေပ။၍မရေပ။၍မရေပ။    အမ်ားအားျဖင့္အမ်ားအားျဖင့္အမ်ားအားျဖင့္အမ်ားအားျဖင့္    လိင္ဆက္ဆံမႈကုိလိင္ဆက္ဆံမႈကုိလိင္ဆက္ဆံမႈကုိလိင္ဆက္ဆံမႈကုိ    လုံးဝအာ႐ုံခံစား၍လုံးဝအာ႐ုံခံစား၍လုံးဝအာ႐ုံခံစား၍လုံးဝအာ႐ုံခံစား၍    မရေအာင္မရေအာင္မရေအာင္မရေအာင္    ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးသည့္ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးသည့္ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးသည့္ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီးသည့္    မိန္းကေလးမ်ားတြင္မိန္းကေလးမ်ားတြင္မိန္းကေလးမ်ားတြင္မိန္းကေလးမ်ားတြင္    

ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္းျဖစ္တတ္ေသာ္လည္းျဖစ္တတ္ေသာ္လည္းျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း    အခ်စ္ေဇာေတြအခ်စ္ေဇာေတြအခ်စ္ေဇာေတြအခ်စ္ေဇာေတြ    မႊန္တက္ေနတတ္သည့္မႊန္တက္ေနတတ္သည့္မႊန္တက္ေနတတ္သည့္မႊန္တက္ေနတတ္သည့္    စိတ္ပါလက္ပါစိတ္ပါလက္ပါစိတ္ပါလက္ပါစိတ္ပါလက္ပါ    ျဖစ္ေနပါလွ်က္ႏွင့္လည္းျဖစ္ေနပါလွ်က္ႏွင့္လည္းျဖစ္ေနပါလွ်က္ႏွင့္လည္းျဖစ္ေနပါလွ်က္ႏွင့္လည္း    ထူးထူးဆန္းဆန္းထူးထူးဆန္းဆန္းထူးထူးဆန္းဆန္းထူးထူးဆန္းဆန္း    

ႀကံဳရတတ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ႀကံဳရတတ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ႀကံဳရတတ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ႀကံဳရတတ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။    လိင္ဆက္ဆံရာတြင္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္    နာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိ    ခံစားခံစားခံစားခံစားရေစသည့္ရေစသည့္ရေစသည့္ရေစသည့္    ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရိွလွ်င္ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရိွလွ်င္ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရိွလွ်င္ေရာဂါတစ္စုံတစ္ရာရိွလွ်င္    
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ဤပုံစံမ်ဳိးျဖစ္တတ္သည္ဟုဤပုံစံမ်ဳိးျဖစ္တတ္သည္ဟုဤပုံစံမ်ဳိးျဖစ္တတ္သည္ဟုဤပုံစံမ်ဳိးျဖစ္တတ္သည္ဟု    ဆိုေသာ္လည္းဆိုေသာ္လည္းဆိုေသာ္လည္းဆိုေသာ္လည္း    အမ်ားစုကေတာ့အမ်ားစုကေတာ့အမ်ားစုကေတာ့အမ်ားစုကေတာ့    မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္    မည္သည့္ေရာဂါမွ်မည္သည့္ေရာဂါမွ်မည္သည့္ေရာဂါမွ်မည္သည့္ေရာဂါမွ်    ရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ဘဲရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ဘဲရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ဘဲရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ဘဲ    

သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    ျဖစ္လာတတ္ပါ၏။ျဖစ္လာတတ္ပါ၏။ျဖစ္လာတတ္ပါ၏။ျဖစ္လာတတ္ပါ၏။    

    စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္    ႀကီးမားလြန္းသူေတြ၊ႀကီးမားလြန္းသူေတြ၊ႀကီးမားလြန္းသူေတြ၊ႀကီးမားလြန္းသူေတြ၊    ငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းက    မိဘကအလိုလုိက္အႀကိဳက္ေဆာင္ကာမိဘကအလိုလုိက္အႀကိဳက္ေဆာင္ကာမိဘကအလိုလုိက္အႀကိဳက္ေဆာင္ကာမိဘကအလိုလုိက္အႀကိဳက္ေဆာင္ကာ    ထင္သလိုထင္သလိုထင္သလိုထင္သလို    

ဆိုးႏြဲဆိုးႏြဲဆိုးႏြဲဆိုးႏြဲ႔တတ္လြန္းသည့္႔တတ္လြန္းသည့္႔တတ္လြန္းသည့္႔တတ္လြန္းသည့္    မိန္းကေလးမ်ားတြင္မိန္းကေလးမ်ားတြင္မိန္းကေလးမ်ားတြင္မိန္းကေလးမ်ားတြင္    ပုိ၍ေတြ႔ရတတ္သည္။ပုိ၍ေတြ႔ရတတ္သည္။ပုိ၍ေတြ႔ရတတ္သည္။ပုိ၍ေတြ႔ရတတ္သည္။    ျပင္ပျပင္ပျပင္ပျပင္ပ    ႐ုပ္ဆင္းသြင္ျပင္က႐ုပ္ဆင္းသြင္ျပင္က႐ုပ္ဆင္းသြင္ျပင္က႐ုပ္ဆင္းသြင္ျပင္က    ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းသည့္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းသည့္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းသည့္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လြန္းသည့္    

မိန္းမေခ်ာေလးရထားေသာ္လည္းမိန္းမေခ်ာေလးရထားေသာ္လည္းမိန္းမေခ်ာေလးရထားေသာ္လည္းမိန္းမေခ်ာေလးရထားေသာ္လည္း    ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာမွာခ်စ္ေရးခ်စ္ရာမွာခ်စ္ေရးခ်စ္ရာမွာခ်စ္ေရးခ်စ္ရာမွာ    မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတတ္ေမေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတတ္ေမေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတတ္ေမေအာင္မျမင္ျဖစ္ရတတ္ေသာသာသာသာ    ကုိကုိကာလသားမ်ားသည္ကုိကုိကာလသားမ်ားသည္ကုိကုိကာလသားမ်ားသည္ကုိကုိကာလသားမ်ားသည္    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    

ျပႆနာမ်ဳိးႏွင့္ျပႆနာမ်ဳိးႏွင့္ျပႆနာမ်ဳိးႏွင့္ျပႆနာမ်ဳိးႏွင့္    ႀကံဳေတြ႔ရ၍ျဖစ္ပါ၏။ႀကံဳေတြ႔ရ၍ျဖစ္ပါ၏။ႀကံဳေတြ႔ရ၍ျဖစ္ပါ၏။ႀကံဳေတြ႔ရ၍ျဖစ္ပါ၏။    အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္    လင္ေယာက္်ားကလင္ေယာက္်ားကလင္ေယာက္်ားကလင္ေယာက္်ားက    ႏူးႏူးႏူးႏူးႏူးႏူးႏူးႏူးည့ံည့ံည့ံည့ံည့ံည့ံည့ံည့ံ    ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းႏွင့္    တရားလြန္တရားလြန္တရားလြန္တရားလြန္    

အလိုလုိက္တတ္သူတုိ႔အလိုလုိက္တတ္သူတုိ႔အလိုလုိက္တတ္သူတုိ႔အလိုလုိက္တတ္သူတုိ႔    ျဖစ္တတ္၏။ျဖစ္တတ္၏။ျဖစ္တတ္၏။ျဖစ္တတ္၏။    

    ခ်စ္မႈေရးရာႏွင့္ခ်စ္မႈေရးရာႏွင့္ခ်စ္မႈေရးရာႏွင့္ခ်စ္မႈေရးရာႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    အထင္မွားအထင္မွားအထင္မွားအထင္မွား    အျမင္မွားမ်ားကုိသာအျမင္မွားမ်ားကုိသာအျမင္မွားမ်ားကုိသာအျမင္မွားမ်ားကုိသာ    ငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းက    သိရိွနားလည္ခံစားခ့ဲရသူမ်ားသိရိွနားလည္ခံစားခ့ဲရသူမ်ားသိရိွနားလည္ခံစားခ့ဲရသူမ်ားသိရိွနားလည္ခံစားခ့ဲရသူမ်ား... ... ... ... 

လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္    ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍ပတ္သက္၍    အသိပညာအသိပညာအသိပညာအသိပညာ    အားနည္းလွသူမ်ားအားနည္းလွသူမ်ားအားနည္းလွသူမ်ားအားနည္းလွသူမ်ား... ... ... ... စစခ်င္းစစခ်င္းစစခ်င္းစစခ်င္း    အေတြ႔အႀကံဳတြင္အေတြ႔အႀကံဳတြင္အေတြ႔အႀကံဳတြင္အေတြ႔အႀကံဳတြင္    နာက်င္မႈမ်ားနာက်င္မႈမ်ားနာက်င္မႈမ်ားနာက်င္မႈမ်ား၊၊၊၊    

ေၾကာက္႐ြံ႕အားငယ္မႈမ်ားႏွင့္သာေၾကာက္႐ြံ႕အားငယ္မႈမ်ားႏွင့္သာေၾကာက္႐ြံ႕အားငယ္မႈမ်ားႏွင့္သာေၾကာက္႐ြံ႕အားငယ္မႈမ်ားႏွင့္သာ    ႀကံဳဆုံခ့ဲရဖူးသူမ်ား၊ႀကံဳဆုံခ့ဲရဖူးသူမ်ား၊ႀကံဳဆုံခ့ဲရဖူးသူမ်ား၊ႀကံဳဆုံခ့ဲရဖူးသူမ်ား၊    ငယ္စဥ္ကေလးဘဝငယ္စဥ္ကေလးဘဝငယ္စဥ္ကေလးဘဝငယ္စဥ္ကေလးဘဝ... ... ... ... အပ်ဳိေပါက္ဘဝတြင္အပ်ဳိေပါက္ဘဝတြင္အပ်ဳိေပါက္ဘဝတြင္အပ်ဳိေပါက္ဘဝတြင္    ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီးကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီးကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီးကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီး    

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈလိင္အၾကမ္းဖက္မႈလိင္အၾကမ္းဖက္မႈလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ... ... ... ... မဖြယ္မရာျပဳမႈတို႔ကုိမဖြယ္မရာျပဳမႈတို႔ကုိမဖြယ္မရာျပဳမႈတို႔ကုိမဖြယ္မရာျပဳမႈတို႔ကုိ    ခံစားရဖူးသူမ်ားတြင္ခံစားရဖူးသူမ်ားတြင္ခံစားရဖူးသူမ်ားတြင္ခံစားရဖူးသူမ်ားတြင္    ဤေရာဂါမ်ဳိးဤေရာဂါမ်ဳိးဤေရာဂါမ်ဳိးဤေရာဂါမ်ဳိး    ပုိ၍ျဖစ္တတ္ပါသည္။ပုိ၍ျဖစ္တတ္ပါသည္။ပုိ၍ျဖစ္တတ္ပါသည္။ပုိ၍ျဖစ္တတ္ပါသည္။    ထိုသူမ်ား၏ထိုသူမ်ား၏ထိုသူမ်ား၏ထိုသူမ်ား၏    

အတြင္းစိတ္ဓာတ္ခံထဲတြင္အတြင္းစိတ္ဓာတ္ခံထဲတြင္အတြင္းစိတ္ဓာတ္ခံထဲတြင္အတြင္းစိတ္ဓာတ္ခံထဲတြင္    လိင္ဆက္ဆံမႈကုိလိင္ဆက္ဆံမႈကုိလိင္ဆက္ဆံမႈကုိလိင္ဆက္ဆံမႈကုိ    ေၾကာက္ေၾကာက္ေၾကာက္ေၾကာက္႐ြံ႕စက္ဆုပ္မုန္းတီးေနတတ္ၿပီး႐ြံ႕စက္ဆုပ္မုန္းတီးေနတတ္ၿပီး႐ြံ႕စက္ဆုပ္မုန္းတီးေနတတ္ၿပီး႐ြံ႕စက္ဆုပ္မုန္းတီးေနတတ္ၿပီး    ကာကြယ္တားဆီးေသာကာကြယ္တားဆီးေသာကာကြယ္တားဆီးေသာကာကြယ္တားဆီးေသာ    သေဘာႏွင့္သေဘာႏွင့္သေဘာႏွင့္သေဘာႏွင့္    

ႂကြက္သားမ်ားကုိႂကြက္သားမ်ားကုိႂကြက္သားမ်ားကုိႂကြက္သားမ်ားကုိ    အတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼ    က်ဳံ႕မိသြားျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။က်ဳံ႕မိသြားျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။က်ဳံ႕မိသြားျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။က်ဳံ႕မိသြားျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။    

    အခ်ဳိ႕ေသာအခ်ဳိ႕ေသာအခ်ဳိ႕ေသာအခ်ဳိ႕ေသာ    အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့    ဟစ္စ္တီးရီးယားဟုေခၚေသာဟစ္စ္တီးရီးယားဟုေခၚေသာဟစ္စ္တီးရီးယားဟုေခၚေသာဟစ္စ္တီးရီးယားဟုေခၚေသာ    မိမိအားမိမိအားမိမိအားမိမိအား    သူတစ္ပါးကသူတစ္ပါးကသူတစ္ပါးကသူတစ္ပါးက    ဂ႐ုစုိက္ေစလိုေသာဂ႐ုစုိက္ေစလိုေသာဂ႐ုစုိက္ေစလိုေသာဂ႐ုစုိက္ေစလိုေသာ    

သေဘာႏွင့္သေဘာႏွင့္သေဘာႏွင့္သေဘာႏွင့္    မိမိ၏ႂကြက္သားမ်ားကုိမိမိ၏ႂကြက္သားမ်ားကုိမိမိ၏ႂကြက္သားမ်ားကုိမိမိ၏ႂကြက္သားမ်ားကုိ    အတင္းက်ဳံ႕ကာအတင္းက်ဳံ႕ကာအတင္းက်ဳံ႕ကာအတင္းက်ဳံ႕ကာ    တြန္႔လိမ္တြန္႔လိမ္တြန္႔လိမ္တြန္႔လိမ္လႈပ္ရွားျခင္းေတြကုိလည္းလႈပ္ရွားျခင္းေတြကုိလည္းလႈပ္ရွားျခင္းေတြကုိလည္းလႈပ္ရွားျခင္းေတြကုိလည္း    ေတြ႔ရတတ္၏။ေတြ႔ရတတ္၏။ေတြ႔ရတတ္၏။ေတြ႔ရတတ္၏။    အခ်ဳိ႕ကေတာ့အခ်ဳိ႕ကေတာ့အခ်ဳိ႕ကေတာ့အခ်ဳိ႕ကေတာ့... ... ... ... 

က်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မက်ားႏွင့္မ    ခ်စ္ျခင္း၏ခ်စ္ျခင္း၏ခ်စ္ျခင္း၏ခ်စ္ျခင္း၏    ေနာက္ကြယ္မွကပ္၍ေနာက္ကြယ္မွကပ္၍ေနာက္ကြယ္မွကပ္၍ေနာက္ကြယ္မွကပ္၍    လိုက္ပါလာမည္ျဖစ္ေသာလိုက္ပါလာမည္ျဖစ္ေသာလိုက္ပါလာမည္ျဖစ္ေသာလိုက္ပါလာမည္ျဖစ္ေသာ    ကုိယ္ဝန္ရိွၿပီးကုိယ္ဝန္ရိွၿပီးကုိယ္ဝန္ရိွၿပီးကုိယ္ဝန္ရိွၿပီး    ဗိုက္ႀကီးမွာဗိုက္ႀကီးမွာဗိုက္ႀကီးမွာဗိုက္ႀကီးမွာ    ကေလးေမြးရမွာကုိကေလးေမြးရမွာကုိကေလးေမြးရမွာကုိကေလးေမြးရမွာကုိ    

အတြင္းစိတ္ထဲကအတြင္းစိတ္ထဲကအတြင္းစိတ္ထဲကအတြင္းစိတ္ထဲက    ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္းေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္းေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္းေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း    ဤသို႔ဤပုံဤသို႔ဤပုံဤသို႔ဤပုံဤသို႔ဤပုံ    ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ႀကံဳရတတ္ပါသည္။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ႔ေသူ႔ေသူ႔ေသူ႔ေရွ႕တြင္ရိွေနေသာရွ႕တြင္ရိွေနေသာရွ႕တြင္ရိွေနေသာရွ႕တြင္ရိွေနေသာ    လွပေခ်ာေမာသည့္လွပေခ်ာေမာသည့္လွပေခ်ာေမာသည့္လွပေခ်ာေမာသည့္    အိမ္ေထာင္မျပဳလိုဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳလိုဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳလိုဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳလိုဘဲ... ... ... ... မယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီးမယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီးမယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီးမယ္သီလရွင္ဝတ္ၿပီး    

ဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိ    တစ္ဦးတည္းတစ္ဦးတည္းတစ္ဦးတည္းတစ္ဦးတည္း    ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းကုန္ဆုံးလုိသည့္၊ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းကုန္ဆုံးလုိသည့္၊ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းကုန္ဆုံးလုိသည့္၊ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းကုန္ဆုံးလုိသည့္၊    အိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းကုိအိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းကုိအိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းကုိအိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းကုိ    ေပ်ာ္ေမြ႔စိတ္ပါျခင္းမရိွသည့္ေပ်ာ္ေမြ႔စိတ္ပါျခင္းမရိွသည့္ေပ်ာ္ေမြ႔စိတ္ပါျခင္းမရိွသည့္ေပ်ာ္ေမြ႔စိတ္ပါျခင္းမရိွသည့္    သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္သနားစဖြယ္    

ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းကေလးတြင္မိန္းကေလးတြင္မိန္းကေလးတြင္မိန္းကေလးတြင္    ယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာ    ေရာဂါမ်ားေရာဂါမ်ားေရာဂါမ်ားေရာဂါမ်ား    ကပ္ၿငိေနမည္လားဟူေသာကပ္ၿငိေနမည္လားဟူေသာကပ္ၿငိေနမည္လားဟူေသာကပ္ၿငိေနမည္လားဟူေသာ    သံသယမ်က္လုံးႏွင့္သံသယမ်က္လုံးႏွင့္သံသယမ်က္လုံးႏွင့္သံသယမ်က္လုံးႏွင့္    

ၾကည့္ေနမိၿပီတည္းၾကည့္ေနမိၿပီတည္းၾကည့္ေနမိၿပီတည္းၾကည့္ေနမိၿပီတည္း............။။။။    

    

    

    

    

    

    

    



mmcybermedia. com 
 

ttyyppiinngg  &&  ppddff  --  lluucckkyy8822 
104 

ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၆၆၆၆၆၆၆၆))))))))        

စာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲစာေမးပြဲက်မွာေၾကာက္တ့ဲ        ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္        

        

        

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းမေခ်ာေလးကုိမိန္းမေခ်ာေလးကုိမိန္းမေခ်ာေလးကုိမိန္းမေခ်ာေလးကုိ    သံသယမ်က္လုံးႏွင့္ၾကည့္ရင္းသံသယမ်က္လုံးႏွင့္ၾကည့္ရင္းသံသယမ်က္လုံးႏွင့္ၾကည့္ရင္းသံသယမ်က္လုံးႏွင့္ၾကည့္ရင္း    

သူ႔ကုိယ္သူျပန္၍သူ႔ကုိယ္သူျပန္၍သူ႔ကုိယ္သူျပန္၍သူ႔ကုိယ္သူျပန္၍    ေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြ    ထုတ္ေနမိေလၿပီ။ထုတ္ေနမိေလၿပီ။ထုတ္ေနမိေလၿပီ။ထုတ္ေနမိေလၿပီ။    ဒီေကာဒီေကာဒီေကာဒီေကာင္မေလးမွာင္မေလးမွာင္မေလးမွာင္မေလးမွာ    သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွၾကားသူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွၾကားသူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွၾကားသူတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွၾကား    ႀကီးမားေသာႀကီးမားေသာႀကီးမားေသာႀကီးမားေသာ    ျပႆနာေတြကုိျပႆနာေတြကုိျပႆနာေတြကုိျပႆနာေတြကုိ    

မီးေမႊးခ့ဲသည့္မီးေမႊးခ့ဲသည့္မီးေမႊးခ့ဲသည့္မီးေမႊးခ့ဲသည့္    မည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာ    ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြမ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြမ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြမ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြမ်ား    ရိွေနပါသနည္း။ရိွေနပါသနည္း။ရိွေနပါသနည္း။ရိွေနပါသနည္း။    ဤမွ်လွပေခ်ာေမာ၍ဤမွ်လွပေခ်ာေမာ၍ဤမွ်လွပေခ်ာေမာ၍ဤမွ်လွပေခ်ာေမာ၍    ယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြယဥ္ေက်းေဖာ္ေ႐ြ    

ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္    ပန္းအလွေလးတြင္ပန္းအလွေလးတြင္ပန္းအလွေလးတြင္ပန္းအလွေလးတြင္    တစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္စုံတစ္ရာ    မွားယြင္းေနသည္ကေတာ့မွားယြင္းေနသည္ကေတာ့မွားယြင္းေနသည္ကေတာ့မွားယြင္းေနသည္ကေတာ့    ေသခ်ာပါသည္။ေသခ်ာပါသည္။ေသခ်ာပါသည္။ေသခ်ာပါသည္။    တစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲတစ္ခုပဲ... ... ... ... 

မွားယြင္းေနသည့္ေမွားယြင္းေနသည့္ေမွားယြင္းေနသည့္ေမွားယြင္းေနသည့္ေနရာကနရာကနရာကနရာက    အဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္းအဘယ္နည္း... ... ... ... သူမ၏ခႏၶာကုိယ္အတြင္းတစ္ေနရာကသူမ၏ခႏၶာကုိယ္အတြင္းတစ္ေနရာကသူမ၏ခႏၶာကုိယ္အတြင္းတစ္ေနရာကသူမ၏ခႏၶာကုိယ္အတြင္းတစ္ေနရာက    သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္သာမန္မ်က္စိႏွင့္    ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္၍ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္၍ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္၍ေဖာက္ထြင္းၾကည့္ျမင္၍    

မရႏိုင္သည့္မရႏိုင္သည့္မရႏိုင္သည့္မရႏိုင္သည့္    ေနရာတစ္ေနရာမွာလားေနရာတစ္ေနရာမွာလားေနရာတစ္ေနရာမွာလားေနရာတစ္ေနရာမွာလား... ... ... ... သို႔တည္းမဟုတ္သို႔တည္းမဟုတ္သို႔တည္းမဟုတ္သို႔တည္းမဟုတ္... ... ... ... မ်က္စိႏွင့္လည္းမျမင္ႏိုင္မ်က္စိႏွင့္လည္းမျမင္ႏိုင္မ်က္စိႏွင့္လည္းမျမင္ႏိုင္မ်က္စိႏွင့္လည္းမျမင္ႏိုင္... ... ... ... လက္ေတြ႔လက္ေတြ႔လက္ေတြ႔လက္ေတြ႔... ... ... ... 

အာထရာေဆာင္းစက္ေတြႏွင့္လည္းအာထရာေဆာင္းစက္ေတြႏွင့္လည္းအာထရာေဆာင္းစက္ေတြႏွင့္လည္းအာထရာေဆာင္းစက္ေတြႏွင့္လည္း    စမ္းသပ္၍မရႏိုင္သည့္စမ္းသပ္၍မရႏိုင္သည့္စမ္းသပ္၍မရႏိုင္သည့္စမ္းသပ္၍မရႏိုင္သည့္    သူမ၏ႏွလုံးသားရပ္ဝန္းတစ္ေနရာတြင္သူမ၏ႏွလုံးသားရပ္ဝန္းတစ္ေနရာတြင္သူမ၏ႏွလုံးသားရပ္ဝန္းတစ္ေနရာတြင္သူမ၏ႏွလုံးသားရပ္ဝန္းတစ္ေနရာတြင္    ဆိုဆိုဆိုဆိုပါလွ်င္ေကာ။ပါလွ်င္ေကာ။ပါလွ်င္ေကာ။ပါလွ်င္ေကာ။    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ၏ဦးေခါင္းကုိသူ၏ဦးေခါင္းကုိသူ၏ဦးေခါင္းကုိသူ၏ဦးေခါင္းကုိ    အလုပ္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ေကာင္းေကာင္း    ေပးေနေလၿပီ။ေပးေနေလၿပီ။ေပးေနေလၿပီ။ေပးေနေလၿပီ။    

    သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္ေလးတြင္သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္ေလးတြင္သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္ေလးတြင္သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္ေလးတြင္    သူကုိယ္တိုင္ပင္သူကုိယ္တိုင္ပင္သူကုိယ္တိုင္ပင္သူကုိယ္တိုင္ပင္    သတိမထားမိပါပဲသတိမထားမိပါပဲသတိမထားမိပါပဲသတိမထားမိပါပဲ    အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္    လင္းလက္လာ၏။လင္းလက္လာ၏။လင္းလက္လာ၏။လင္းလက္လာ၏။    သူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္ကသူ႔အျဖစ္က    

ဘာႏွင့္တူေနပါသနည္း။ဘာႏွင့္တူေနပါသနည္း။ဘာႏွင့္တူေနပါသနည္း။ဘာႏွင့္တူေနပါသနည္း။    ေဆးတကၠသိုလ္ေဆးတကၠသိုလ္ေဆးတကၠသိုလ္ေဆးတကၠသိုလ္    ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားေလးေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားေလးေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားေလးေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားေလး    ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း    ဆရာဝဆရာဝဆရာဝဆရာဝန္ျဖစ္ဖို႔န္ျဖစ္ဖို႔န္ျဖစ္ဖို႔န္ျဖစ္ဖို႔    
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မွတ္ေက်ာက္စာေမးပြဲတြင္မွတ္ေက်ာက္စာေမးပြဲတြင္မွတ္ေက်ာက္စာေမးပြဲတြင္မွတ္ေက်ာက္စာေမးပြဲတြင္    လူနာေရွ႕၌လူနာေရွ႕၌လူနာေရွ႕၌လူနာေရွ႕၌    ပါေမာကၡဆရာဝန္မႀကီး၏ပါေမာကၡဆရာဝန္မႀကီး၏ပါေမာကၡဆရာဝန္မႀကီး၏ပါေမာကၡဆရာဝန္မႀကီး၏    ေျဖရခက္ေသာေျဖရခက္ေသာေျဖရခက္ေသာေျဖရခက္ေသာ    ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္    ရင္ဆိုင္ကာရင္ဆိုင္ကာရင္ဆိုင္ကာရင္ဆိုင္ကာ    

ေခၽြးတဒီးဒီးက်ခ့ဲရသည့္ေခၽြးတဒီးဒီးက်ခ့ဲရသည့္ေခၽြးတဒီးဒီးက်ခ့ဲရသည့္ေခၽြးတဒီးဒီးက်ခ့ဲရသည့္    အျဖစ္ေလးကုိအျဖစ္ေလးကုိအျဖစ္ေလးကုိအျဖစ္ေလးကုိ    ျပန္ေျပာင္းသတိရမိေလ၏။ျပန္ေျပာင္းသတိရမိေလ၏။ျပန္ေျပာင္းသတိရမိေလ၏။ျပန္ေျပာင္းသတိရမိေလ၏။    

    အ့ဲသည္တုန္းကအ့ဲသည္တုန္းကအ့ဲသည္တုန္းကအ့ဲသည္တုန္းက    သူေမးျမန္းစမ္းသပ္ခ့ဲရေသာသူေမးျမန္းစမ္းသပ္ခ့ဲရေသာသူေမးျမန္းစမ္းသပ္ခ့ဲရေသာသူေမးျမန္းစမ္းသပ္ခ့ဲရေသာ    လူနာ၏အဓိကခံစားရသည့္လူနာ၏အဓိကခံစားရသည့္လူနာ၏အဓိကခံစားရသည့္လူနာ၏အဓိကခံစားရသည့္    ေဝဒနာကေဝဒနာကေဝဒနာကေဝဒနာက    ''''နာက်င္ျခင္းနာက်င္ျခင္းနာက်င္ျခင္းနာက်င္ျခင္း''''    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

ရာသီရာသီရာသီရာသီလာလွ်င္လာလွ်င္လာလွ်င္လာလွ်င္    နာက်င္ကုိက္ခဲသည္။နာက်င္ကုိက္ခဲသည္။နာက်င္ကုိက္ခဲသည္။နာက်င္ကုိက္ခဲသည္။    သည့္ထက္ဆိုးသည္ကသည့္ထက္ဆိုးသည္ကသည့္ထက္ဆိုးသည္ကသည့္ထက္ဆိုးသည္က... ... ... ... သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    ေယာက္်ားကုိေယာက္်ားကုိေယာက္်ားကုိေယာက္်ားကုိ    အနားအကပ္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္အနားအကပ္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္အနားအကပ္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္အနားအကပ္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္    

ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာရာတြင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာရာတြင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာရာတြင္ခ်စ္တင္းႏီွးေႏွာရာတြင္    နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။    သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္    ဒင္းကုိဒင္းကုိဒင္းကုိဒင္းကုိ    အနားအကပ္မခံ၍လည္းအနားအကပ္မခံ၍လည္းအနားအကပ္မခံ၍လည္းအနားအကပ္မခံ၍လည္း    မျဖစ္သည့္မျဖစ္သည့္မျဖစ္သည့္မျဖစ္သည့္    အေၾကာင္းရင္းကအေၾကာင္းရင္းကအေၾကာင္းရင္းကအေၾကာင္းရင္းက    

ရိွေနျပန္သည္။ရိွေနျပန္သည္။ရိွေနျပန္သည္။ရိွေနျပန္သည္။    အ့ဲသည္ကိစၥကေတာ့အ့ဲသည္ကိစၥကေတာ့အ့ဲသည္ကိစၥကေတာ့အ့ဲသည္ကိစၥကေတာ့    အူဝဲေလးတစ္ေယာက္ကုိအူဝဲေလးတစ္ေယာက္ကုိအူဝဲေလးတစ္ေယာက္ကုိအူဝဲေလးတစ္ေယာက္ကုိ    အသည္းအသန္လုိခ်င္ေအသည္းအသန္လုိခ်င္ေအသည္းအသန္လုိခ်င္ေအသည္းအသန္လုိခ်င္ေနျခင္းပဲနျခင္းပဲနျခင္းပဲနျခင္းပဲ    ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။ျဖစ္ပါ၏။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... 

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ရပါမည္နည္း။ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ရပါမည္နည္း။ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ရပါမည္နည္း။ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ရပါမည္နည္း။    လင္မယားအတူမေနဘဲလင္မယားအတူမေနဘဲလင္မယားအတူမေနဘဲလင္မယားအတူမေနဘဲ    ကေလးရဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ကေလးရဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ကေလးရဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ကေလးရဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။    အတူေနျပန္ေတာ့လည္းအတူေနျပန္ေတာ့လည္းအတူေနျပန္ေတာ့လည္းအတူေနျပန္ေတာ့လည္း    

အသည္းခိုက္ေအာင္အသည္းခိုက္ေအာင္အသည္းခိုက္ေအာင္အသည္းခိုက္ေအာင္    နာက်င္နာက်င္နာက်င္နာက်င္၊၊၊၊    မေနျပန္လွ်င္လည္းမေနျပန္လွ်င္လည္းမေနျပန္လွ်င္လည္းမေနျပန္လွ်င္လည္း    ကေလးရဖို႔မလြယ္၊ကေလးရဖို႔မလြယ္၊ကေလးရဖို႔မလြယ္၊ကေလးရဖို႔မလြယ္၊    အ့ဲသည္ျပႆနာကုိအ့ဲသည္ျပႆနာကုိအ့ဲသည္ျပႆနာကုိအ့ဲသည္ျပႆနာကုိ    ေက်ာင္းသားေလးေက်ာင္းသားေလးေက်ာင္းသားေလးေက်ာင္းသားေလး    ၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္းခ်မ္း    

ေျဖဆိုရေတာ့မည္ဆိုေတာ့ေျဖဆိုရေတာ့မည္ဆိုေတာ့ေျဖဆိုရေတာ့မည္ဆိုေတာ့ေျဖဆိုရေတာ့မည္ဆိုေတာ့    ေခၽြးတဒီးဒီးက်ေအာင္ေခၽြးတဒီးဒီးက်ေအာင္ေခၽြးတဒီးဒီးက်ေအာင္ေခၽြးတဒီးဒီးက်ေအာင္    ဦးေႏွာက္ကုိဦးေႏွာက္ကုိဦးေႏွာက္ကုိဦးေႏွာက္ကုိ    အလုပ္႐ႈပ္ေစခ့ဲၿပီေပါ့။အလုပ္႐ႈပ္ေစခ့ဲၿပီေပါ့။အလုပ္႐ႈပ္ေစခ့ဲၿပီေပါ့။အလုပ္႐ႈပ္ေစခ့ဲၿပီေပါ့။    

    အဲသည္တုန္းကအဲသည္တုန္းကအဲသည္တုန္းကအဲသည္တုန္းက... ... ... ... ထိုေမးခြန္းေတြကုိထိုေမးခြန္းေတြကုိထိုေမးခြန္းေတြကုိထိုေမးခြန္းေတြကုိ    ေျဖႏိုင္မွေျဖႏိုင္မွေျဖႏိုင္မွေျဖႏိုင္မွ    စာေမးပြဲေအာင္ၿပီးစာေမးပြဲေအာင္ၿပီးစာေမးပြဲေအာင္ၿပီးစာေမးပြဲေအာင္ၿပီး    M.B.B.S M.B.B.S M.B.B.S M.B.B.S တည္းဟူေသာတည္းဟူေသာတည္းဟူေသာတည္းဟူေသာ    ဆရာဝန္ဘြဲ႔ကုိဆရာဝန္ဘြဲ႔ကုိဆရာဝန္ဘြဲ႔ကုိဆရာဝန္ဘြဲ႔ကုိ    ပိုင္ပုိင္ႀကီးပိုင္ပုိင္ႀကီးပိုင္ပုိင္ႀကီးပိုင္ပုိင္ႀကီး    

ဆြတ္ခူးရမည္ဆိုေတာ့ဆြတ္ခူးရမည္ဆိုေတာ့ဆြတ္ခူးရမည္ဆိုေတာ့ဆြတ္ခူးရမည္ဆိုေတာ့    ဦးေႏွာက္ေတြပူသြားေအာင္ဦးေႏွာက္ေတြပူသြားေအာင္ဦးေႏွာက္ေတြပူသြားေအာင္ဦးေႏွာက္ေတြပူသြားေအာင္    မရမကမရမကမရမကမရမက    ဖ်စ္ညႇစ္စဥ္းစားၿပီးဖ်စ္ညႇစ္စဥ္းစားၿပီးဖ်စ္ညႇစ္စဥ္းစားၿပီးဖ်စ္ညႇစ္စဥ္းစားၿပီး    ((((ဟုတ္တာေတြေရာ၊ဟုတ္တာေတြေရာ၊ဟုတ္တာေတြေရာ၊ဟုတ္တာေတြေရာ၊    မဟုတ္တာေတြေရာမဟုတ္တာေတြေရာမဟုတ္တာေတြေရာမဟုတ္တာေတြေရာ) ) ) ) 

ႀကိဳးစားပန္းႀကိဳးစားပန္းႀကိဳးစားပန္းႀကိဳးစားပန္းစားေျဖဆိုကာစားေျဖဆိုကာစားေျဖဆိုကာစားေျဖဆိုကာ    ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ဆုံးေတာ့    ေအာင္ပန္းကုိေအာင္ပန္းကုိေအာင္ပန္းကုိေအာင္ပန္းကုိ    ဆင္ျမန္းႏိုင္ခ့ဲေလ၏။ဆင္ျမန္းႏိုင္ခ့ဲေလ၏။ဆင္ျမန္းႏိုင္ခ့ဲေလ၏။ဆင္ျမန္းႏိုင္ခ့ဲေလ၏။    

    ယခုလည္းၾကည့္ေလယခုလည္းၾကည့္ေလယခုလည္းၾကည့္ေလယခုလည္းၾကည့္ေလ... ... ... ... သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္သူ႔ေရွ႕တြင္    လူနာတစ္ေယာက္ရိွေန၏။လူနာတစ္ေယာက္ရိွေန၏။လူနာတစ္ေယာက္ရိွေန၏။လူနာတစ္ေယာက္ရိွေန၏။    ျပစ္မ်ဳိးမဲွ႔မထင္ေအာင္ျပစ္မ်ဳိးမဲွ႔မထင္ေအာင္ျပစ္မ်ဳိးမဲွ႔မထင္ေအာင္ျပစ္မ်ဳိးမဲွ႔မထင္ေအာင္    လွပေခ်ာေမြ႔သည့္လွပေခ်ာေမြ႔သည့္လွပေခ်ာေမြ႔သည့္လွပေခ်ာေမြ႔သည့္    

ဇနီးေခ်ာေလးတစ္ဦးကဇနီးေခ်ာေလးတစ္ဦးကဇနီးေခ်ာေလးတစ္ဦးကဇနီးေခ်ာေလးတစ္ဦးက    လင္ေယာက္်ားႏွင့္လင္ေယာက္်ားႏွင့္လင္ေယာက္်ားႏွင့္လင္ေယာက္်ားႏွင့္    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္    ျပႆနာႏွင့္ျပႆနာႏွင့္ျပႆနာႏွင့္ျပႆနာႏွင့္    သူ႔အားအားကုိးတႀကီးသူ႔အားအားကုိးတႀကီးသူ႔အားအားကုိးတႀကီးသူ႔အားအားကုိးတႀကီး    ေရာက္ရိွအကူအညီေရာက္ရိွအကူအညီေရာက္ရိွအကူအညီေရာက္ရိွအကူအညီ    
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    ယခုလည္းၾကည့္၊ယခုလည္းၾကည့္၊ယခုလည္းၾကည့္၊ယခုလည္းၾကည့္၊    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ႀကိဳးစားပမ္းစားစာေမးပြဲႀကိဳးစားပမ္းစားစာေမးပြဲႀကိဳးစားပမ္းစားစာေမးပြဲႀကိဳးစားပမ္းစားစာေမးပြဲ    ေျဖဆိုေနေခ်ၿပီ။ေျဖဆိုေနေခ်ၿပီ။ေျဖဆိုေနေခ်ၿပီ။ေျဖဆိုေနေခ်ၿပီ။    ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္ခ်က္ခ်င္းပင္    

သူခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္သူခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္သူခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္သူခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္    ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္    ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦး    စာေမးပြဲေတြစာေမးပြဲေတြစာေမးပြဲေတြစာေမးပြဲေတြ    အထပ္ထပ္ေအာင္အထပ္ထပ္ေအာင္အထပ္ထပ္ေအာင္အထပ္ထပ္ေအာင္... Royal College, United ... Royal College, United ... Royal College, United ... Royal College, United 

KingdomKingdomKingdomKingdom    မွမွမွမွ    ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးႀကီးေတြဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးႀကီးေတြဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးႀကီးေတြဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးႀကီးေတြ    အၿမီးအရွည္ႀကီးေတြအၿမီးအရွည္ႀကီးေတြအၿမီးအရွည္ႀကီးေတြအၿမီးအရွည္ႀကီးေတြ    ရၿပီးခါမွရၿပီးခါမွရၿပီးခါမွရၿပီးခါမွ    တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝစာေမးပြဲတစ္ခုတြင္တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝစာေမးပြဲတစ္ခုတြင္တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝစာေမးပြဲတစ္ခုတြင္တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝစာေမးပြဲတစ္ခုတြင္    
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တလိမ့္ေခါက္ေကြးတလိမ့္ေခါက္ေကြးတလိမ့္ေခါက္ေကြးတလိမ့္ေခါက္ေကြး    စာေမးပြဲက်သြားခ့ဲပုံကုိစာေမးပြဲက်သြားခ့ဲပုံကုိစာေမးပြဲက်သြားခ့ဲပုံကုိစာေမးပြဲက်သြားခ့ဲပုံကုိ    လွမ္းျမင္ေယာင္မိေလ၏လွမ္းျမင္ေယာင္မိေလ၏လွမ္းျမင္ေယာင္မိေလ၏လွမ္းျမင္ေယာင္မိေလ၏။။။။    မာယာပရိယာယ္မ်ားျပားလွေသာမာယာပရိယာယ္မ်ားျပားလွေသာမာယာပရိယာယ္မ်ားျပားလွေသာမာယာပရိယာယ္မ်ားျပားလွေသာ    စာအုပ္ႀကီးထဲကႏွင့္စာအုပ္ႀကီးထဲကႏွင့္စာအုပ္ႀကီးထဲကႏွင့္စာအုပ္ႀကီးထဲကႏွင့္    

လုံးဝလုံးဝကြဲျပားလုံးဝလုံးဝကြဲျပားလုံးဝလုံးဝကြဲျပားလုံးဝလုံးဝကြဲျပား    ျခားနားေနသည့္ျခားနားေနသည့္ျခားနားေနသည့္ျခားနားေနသည့္    ေရာဂါေဝဒနာမ်ဳိးစုံေရာဂါေဝဒနာမ်ဳိးစုံေရာဂါေဝဒနာမ်ဳိးစုံေရာဂါေဝဒနာမ်ဳိးစုံ... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့............    ေဘးကေဘးကေဘးကေဘးက    မွန္ေျပာင္းႏွင့္ၾကည့္၍မွန္ေျပာင္းႏွင့္ၾကည့္၍မွန္ေျပာင္းႏွင့္ၾကည့္၍မွန္ေျပာင္းႏွင့္ၾကည့္၍    အမွတ္ေတြေပးေနေသာအမွတ္ေတြေပးေနေသာအမွတ္ေတြေပးေနေသာအမွတ္ေတြေပးေနေသာ    

စာနယ္ဇင္းမ်ား၊စာနယ္ဇင္းမ်ား၊စာနယ္ဇင္းမ်ား၊စာနယ္ဇင္းမ်ား၊    ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး... ... ... ... ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    ေၾကာက္စဖြယ္ေကာင္းၿပီးေၾကာက္စဖြယ္ေကာင္းၿပီးေၾကာက္စဖြယ္ေကာင္းၿပီးေၾကာက္စဖြယ္ေကာင္းၿပီး    အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္    

စာေစာေစာေစာေမးပြဲနည္း။မးပြဲနည္း။မးပြဲနည္း။မးပြဲနည္း။    အဲဒီတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲအဲဒီတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲအဲဒီတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲအဲဒီတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ    သူဖတ္႐ႈၾကားသိခ့ဲရေသာသူဖတ္႐ႈၾကားသိခ့ဲရေသာသူဖတ္႐ႈၾကားသိခ့ဲရေသာသူဖတ္႐ႈၾကားသိခ့ဲရေသာ    ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဂ်ပန္ႏုိင္ငံက    ဆရာဝန္ကေလးတစ္ဦး၏အေၾကာင္းကဆရာဝန္ကေလးတစ္ဦး၏အေၾကာင္းကဆရာဝန္ကေလးတစ္ဦး၏အေၾကာင္းကဆရာဝန္ကေလးတစ္ဦး၏အေၾကာင္းက    

သူ႔ေခါင္းထဲဝင္ေရာက္လာေလ၏။သူ႔ေခါင္းထဲဝင္ေရာက္လာေလ၏။သူ႔ေခါင္းထဲဝင္ေရာက္လာေလ၏။သူ႔ေခါင္းထဲဝင္ေရာက္လာေလ၏။    ၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕ကၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕ကၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕ကၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕က    ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္    ၿမိဳ႕လူထုအားၿမိဳ႕လူထုအားၿမိဳ႕လူထုအားၿမိဳ႕လူထုအား    ေစတနာထားေစတနာထားေစတနာထားေစတနာထား    ႀကိဳးစားပမ္းစားႀကိဳးစားပမ္းစားႀကိဳးစားပမ္းစားႀကိဳးစားပမ္းစား    

စြမ္းစြမ္းတမံစြမ္းစြမ္းတမံစြမ္းစြမ္းတမံစြမ္းစြမ္းတမံ    ေဆးကုသေပးေနေသာေဆးကုသေပးေနေသာေဆးကုသေပးေနေသာေဆးကုသေပးေနေသာ    ဆရာဝန္ေလးတစ္ဦးရိွ၏။ဆရာဝန္ေလးတစ္ဦးရိွ၏။ဆရာဝန္ေလးတစ္ဦးရိွ၏။ဆရာဝန္ေလးတစ္ဦးရိွ၏။    ၎ဆရာဝန္ေလး၏၎ဆရာဝန္ေလး၏၎ဆရာဝန္ေလး၏၎ဆရာဝန္ေလး၏    ေန႔မအားေန႔မအားေန႔မအားေန႔မအား    ညမအားညမအားညမအားညမအား    

ႀကံဳရာက်ရာတာဝန္ကုိႀကံဳရာက်ရာတာဝန္ကုိႀကံဳရာက်ရာတာဝန္ကုိႀကံဳရာက်ရာတာဝန္ကုိ    မညည္းမညဴစတမ္းမညည္းမညဴစတမ္းမညည္းမညဴစတမ္းမညည္းမညဴစတမ္း    ထမ္း႐ြက္တတ္ေသာထမ္း႐ြက္တတ္ေသာထမ္း႐ြက္တတ္ေသာထမ္း႐ြက္တတ္ေသာ    ေစတနာတိို႔ေၾကာင့္ေစတနာတိို႔ေၾကာင့္ေစတနာတိို႔ေၾကာင့္ေစတနာတိို႔ေၾကာင့္    လူခ်စ္လူခင္မ်ားလွ၏။လူခ်စ္လူခင္မ်ားလွ၏။လူခ်စ္လူခင္မ်ားလွ၏။လူခ်စ္လူခင္မ်ားလွ၏။    တစ္ေန႔တြင္ေတာ့တစ္ေန႔တြင္ေတာ့တစ္ေန႔တြင္ေတာ့တစ္ေန႔တြင္ေတာ့    

ကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ကာကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ကာကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ကာကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ကာ    မုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုမုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုမုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခုမုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခု    သူ႔ဘဝထဲသူ႔ဘဝထဲသူ႔ဘဝထဲသူ႔ဘဝထဲ    ဝင္ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။ဝင္ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။ဝင္ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။ဝင္ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။    

    ထိုေန႔ကထိုေန႔ကထိုေန႔ကထိုေန႔က    ေမြးလူနာတစ္ေယာက္အားေမြးလူနာတစ္ေယာက္အားေမြးလူနာတစ္ေယာက္အားေမြးလူနာတစ္ေယာက္အား    အေရးေပၚဗုိက္ခြဲေမြးရ၏အေရးေပၚဗုိက္ခြဲေမြးရ၏အေရးေပၚဗုိက္ခြဲေမြးရ၏အေရးေပၚဗုိက္ခြဲေမြးရ၏............    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    ကေလးကုိေမြးထုကေလးကုိေမြးထုကေလးကုိေမြးထုကေလးကုိေမြးထုတ္ၿပီးတ္ၿပီးတ္ၿပီးတ္ၿပီး    

အခ်င္းကုိခြာေသာအခ်င္းကုိခြာေသာအခ်င္းကုိခြာေသာအခ်င္းကုိခြာေသာ    အခ်ိန္တြင္စ၏။အခ်ိန္တြင္စ၏။အခ်ိန္တြင္စ၏။အခ်ိန္တြင္စ၏။    မေမွ်ာ္လင့္၊မေမွ်ာ္လင့္၊မေမွ်ာ္လင့္၊မေမွ်ာ္လင့္၊    မထင္မွတ္ပါဘဲမထင္မွတ္ပါဘဲမထင္မွတ္ပါဘဲမထင္မွတ္ပါဘဲ    အခ်င္းသည္အခ်င္းသည္အခ်င္းသည္အခ်င္းသည္    သားအိမ္အတြင္းသားထဲတြင္သားအိမ္အတြင္းသားထဲတြင္သားအိမ္အတြင္းသားထဲတြင္သားအိမ္အတြင္းသားထဲတြင္    

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည္မို႔ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည္မို႔ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည္မို႔ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနသည္မို႔    ၎ကုိခြာလိုက္သည္ႏွင့္၎ကုိခြာလိုက္သည္ႏွင့္၎ကုိခြာလိုက္သည္ႏွင့္၎ကုိခြာလိုက္သည္ႏွင့္    ေသြးေတြဒလေဟာေသြးေတြဒလေဟာေသြးေတြဒလေဟာေသြးေတြဒလေဟာ    ထြက္လာ၏။ထြက္လာ၏။ထြက္လာ၏။ထြက္လာ၏။    ေသြးထြက္သည္ကေသြးထြက္သည္ကေသြးထြက္သည္ကေသြးထြက္သည္က    

ျမန္လြန္းမ်ားလြန္းသည္မို႔ျမန္လြန္းမ်ားလြန္းသည္မို႔ျမန္လြန္းမ်ားလြန္းသည္မို႔ျမန္လြန္းမ်ားလြန္းသည္မို႔    ေဆး႐ုံတြင္ေဆး႐ုံတြင္ေဆး႐ုံတြင္ေဆး႐ုံတြင္    အလြယ္တကူရေသာအလြယ္တကူရေသာအလြယ္တကူရေသာအလြယ္တကူရေသာ    ေသြးပုလင္းႏွင့္ေသြးပုလင္းႏွင့္ေသြးပုလင္းႏွင့္ေသြးပုလင္းႏွင့္    မလုံေလာက္။မလုံေလာက္။မလုံေလာက္။မလုံေလာက္။    ထပ္၍ထပ္၍ထပ္၍ထပ္၍............    ေသြးကုိရွာေနစဥ္မွာပင္ေသြးကုိရွာေနစဥ္မွာပင္ေသြးကုိရွာေနစဥ္မွာပင္ေသြးကုိရွာေနစဥ္မွာပင္    

((((ေသြးအေရာက္ကုိေသြးအေရာက္ကုိေသြးအေရာက္ကုိေသြးအေရာက္ကုိ    ေစာင့္ဆိုင္းရင္းေစာင့္ဆိုင္းရင္းေစာင့္ဆိုင္းရင္းေစာင့္ဆိုင္းရင္း))))    ေမြးလူနာကေမြးလူနာကေမြးလူနာကေမြးလူနာက    ခြဲစိတ္ခုတင္ထက္မွာပင္ခြဲစိတ္ခုတင္ထက္မွာပင္ခြဲစိတ္ခုတင္ထက္မွာပင္ခြဲစိတ္ခုတင္ထက္မွာပင္    ေသမင္းေခၚရာေနာက္သုိ႔ေသမင္းေခၚရာေနာက္သုိ႔ေသမင္းေခၚရာေနာက္သုိ႔ေသမင္းေခၚရာေနာက္သုိ႔    ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္    

လုိက္သြားေလေတာ့၏။လုိက္သြားေလေတာ့၏။လုိက္သြားေလေတာ့၏။လုိက္သြားေလေတာ့၏။    

    ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္    ဘဝစာေမးပြဲမွာဘဝစာေမးပြဲမွာဘဝစာေမးပြဲမွာဘဝစာေမးပြဲမွာ    တလိမ့္ေခါက္ေကြးတလိမ့္ေခါက္ေကြးတလိမ့္ေခါက္ေကြးတလိမ့္ေခါက္ေကြး    က်ၿပီေကာ။က်ၿပီေကာ။က်ၿပီေကာ။က်ၿပီေကာ။    ဤတိုက္ပြဲတြင္ဤတိုက္ပြဲတြင္ဤတိုက္ပြဲတြင္ဤတိုက္ပြဲတြင္    ေသမင္းကေသမင္းကေသမင္းကေသမင္းက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    

ေနာက္ေကာက္က်ေအာင္ေနာက္ေကာက္က်ေအာင္ေနာက္ေကာက္က်ေအာင္ေနာက္ေကာက္က်ေအာင္    အႏိုင္ယူသြားေလၿပီ။အႏိုင္ယူသြားေလၿပီ။အႏိုင္ယူသြားေလၿပီ။အႏိုင္ယူသြားေလၿပီ။    အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္    လူေသေစမႈျဖင့္လူေသေစမႈျဖင့္လူေသေစမႈျဖင့္လူေသေစမႈျဖင့္    ရဲကရဲကရဲကရဲက    ဆရာဝန္ကုိဆရာဝန္ကုိဆရာဝန္ကုိဆရာဝန္ကုိ    ဖမ္းခ်ဳပ္ေလ၏။ဖမ္းခ်ဳပ္ေလ၏။ဖမ္းခ်ဳပ္ေလ၏။ဖမ္းခ်ဳပ္ေလ၏။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... 

ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။ဘယ့္ႏွယ္ရိွစ။    ေဆးကုသည့္ေဆးကုသည့္ေဆးကုသည့္ေဆးကုသည့္    ဆရာဝန္သည္ဆရာဝန္သည္ဆရာဝန္သည္ဆရာဝန္သည္    ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္    လူသတ္တရားခံအျဖစ္သုိ႔လူသတ္တရားခံအျဖစ္သုိ႔လူသတ္တရားခံအျဖစ္သုိ႔လူသတ္တရားခံအျဖစ္သုိ႔    

ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားခ့ဲၿပီေကာ။ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားခ့ဲၿပီေကာ။ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားခ့ဲၿပီေကာ။ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားခ့ဲၿပီေကာ။    

    အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္    ဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီမွဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီမွဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီမွဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီမွ    အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္အႀကီးအက်ယ္    ကန္႔ကြက္၏။ကန္႔ကြက္၏။ကန္႔ကြက္၏။ကန္႔ကြက္၏။    ဤကိစၥသည္ဤကိစၥသည္ဤကိစၥသည္ဤကိစၥသည္    ရာဇဝတ္မႈ၊ရာဇဝတ္မႈ၊ရာဇဝတ္မႈ၊ရာဇဝတ္မႈ၊    လူသတ္မႈမဟုတ္။လူသတ္မႈမဟုတ္။လူသတ္မႈမဟုတ္။လူသတ္မႈမဟုတ္။    

ေဆးကုသရင္းေဆးကုသရင္းေဆးကုသရင္းေဆးကုသရင္း    မေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆမေတာ္တဆ    ခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    ဆရာဝန္ေဆးေကာင္စီမွသာလွ်င္ဆရာဝန္ေဆးေကာင္စီမွသာလွ်င္ဆရာဝန္ေဆးေကာင္စီမွသာလွ်င္ဆရာဝန္ေဆးေကာင္စီမွသာလွ်င္    ဤအမႈကုိဤအမႈကုိဤအမႈကုိဤအမႈကုိ    

စစ္ေဆးရမည္ဟုဆိုကာစစ္ေဆးရမည္ဟုဆိုကာစစ္ေဆးရမည္ဟုဆိုကာစစ္ေဆးရမည္ဟုဆိုကာ    ဆရာဝန္အားဆရာဝန္အားဆရာဝန္အားဆရာဝန္အား    အခ်ဳပ္တြင္းမွအခ်ဳပ္တြင္းမွအခ်ဳပ္တြင္းမွအခ်ဳပ္တြင္းမွ    ထုတ္၍ထုတ္၍ထုတ္၍ထုတ္၍    ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ်ကုိျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ်ကုိျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ်ကုိျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသမွ်ကုိ    အေသးစိတ္စိစစ္၏။အေသးစိတ္စိစစ္၏။အေသးစိတ္စိစစ္၏။အေသးစိတ္စိစစ္၏။    ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္    ဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ား    

မွားယြင္းသနည္း။မွားယြင္းသနည္း။မွားယြင္းသနည္း။မွားယြင္းသနည္း။    လူနာကုိလူနာကုိလူနာကုိလူနာကုိ    ခြဲစိတ္ရင္းခြဲစိတ္ရင္းခြဲစိတ္ရင္းခြဲစိတ္ရင္း    ေသြးသြန္ခ်ိန္၌ေသြးသြန္ခ်ိန္၌ေသြးသြန္ခ်ိန္၌ေသြးသြန္ခ်ိန္၌    ေသြးကုိေစာင့္မေနဘဲေသြးကုိေစာင့္မေနဘဲေသြးကုိေစာင့္မေနဘဲေသြးကုိေစာင့္မေနဘဲ    ေသြးေတြဒလေဟာထြက္ေနေသာေသြးေတြဒလေဟာထြက္ေနေသာေသြးေတြဒလေဟာထြက္ေနေသာေသြးေတြဒလေဟာထြက္ေနေသာ    

သားအိမ္ႀကီးကုိသားအိမ္ႀကီးကုိသားအိမ္ႀကီးကုိသားအိမ္ႀကီးကုိ    အျမန္ဆံုးအျမန္ဆံုးအျမန္ဆံုးအျမန္ဆံုး    ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ခ့ဲလွ်င္ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ခ့ဲလွ်င္ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ခ့ဲလွ်င္ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားႏုိင္ခ့ဲလွ်င္    လူနာ၏အသက္ကုိလူနာ၏အသက္ကုိလူနာ၏အသက္ကုိလူနာ၏အသက္ကုိ    အခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီအခ်ိန္မီ    ကယ္တင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ကယ္တင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ကယ္တင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ကယ္တင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။    

ထိုသုိ႔လုပ္သင့္သည္ကုိထိုသုိ႔လုပ္သင့္သည္ကုိထိုသုိ႔လုပ္သင့္သည္ကုိထိုသုိ႔လုပ္သင့္သည္ကုိ    အခ်ိန္မီမလုပ္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္အခ်ိန္မီမလုပ္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္အခ်ိန္မီမလုပ္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္အခ်ိန္မီမလုပ္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္    လူနာမွာမေသသင့္ဘဲလူနာမွာမေသသင့္ဘဲလူနာမွာမေသသင့္ဘဲလူနာမွာမေသသင့္ဘဲ    ေသခ့ဲရသည္ဟုေသခ့ဲရသည္ဟုေသခ့ဲရသည္ဟုေသခ့ဲရသည္ဟု    ဆရာဆရာဆရာဆရာဝန္မ်ားေကာင္စီကဝန္မ်ားေကာင္စီကဝန္မ်ားေကာင္စီကဝန္မ်ားေကာင္စီက    

ဆုံးျဖတ္၏။ဆုံးျဖတ္၏။ဆုံးျဖတ္၏။ဆုံးျဖတ္၏။    အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္    ထိုဆရာဝန္အားထိုဆရာဝန္အားထိုဆရာဝန္အားထိုဆရာဝန္အား    ဆရာဝန္ဆက္လက္လုပ္ရန္ဆရာဝန္ဆက္လက္လုပ္ရန္ဆရာဝန္ဆက္လက္လုပ္ရန္ဆရာဝန္ဆက္လက္လုပ္ရန္    မသင့္ေလ်ာ္ဟုမသင့္ေလ်ာ္ဟုမသင့္ေလ်ာ္ဟုမသင့္ေလ်ာ္ဟု    ဆုံးျဖတ္ကာဆုံးျဖတ္ကာဆုံးျဖတ္ကာဆုံးျဖတ္ကာ    ဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္ကုိဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္ကုိဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္ကုိဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္ကုိ    

သိမ္း၍သိမ္း၍သိမ္း၍သိမ္း၍    အလုပ္မွရပ္စဲလိုက္ေလ၏။အလုပ္မွရပ္စဲလိုက္ေလ၏။အလုပ္မွရပ္စဲလိုက္ေလ၏။အလုပ္မွရပ္စဲလိုက္ေလ၏။    

    ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္ဆရာဝန္ေတာ့ျဖင့္    အမွားေလးတစ္ခုေၾကာင့္အမွားေလးတစ္ခုေၾကာင့္အမွားေလးတစ္ခုေၾကာင့္အမွားေလးတစ္ခုေၾကာင့္    ဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံးဘဝတစ္ခုလုံး    ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံ    ျဖစ္သြားခ့ဲေလၿပီ။ျဖစ္သြားခ့ဲေလၿပီ။ျဖစ္သြားခ့ဲေလၿပီ။ျဖစ္သြားခ့ဲေလၿပီ။    ခြဲစိတ္ဓားႏွင့္ခြဲစိတ္ဓားႏွင့္ခြဲစိတ္ဓားႏွင့္ခြဲစိတ္ဓားႏွင့္    

နားၾကပ္နားၾကပ္နားၾကပ္နားၾကပ္ကုိပစ္ခ်၊ကုိပစ္ခ်၊ကုိပစ္ခ်၊ကုိပစ္ခ်၊    သူတတ္ေျမာက္သည့္သူတတ္ေျမာက္သည့္သူတတ္ေျမာက္သည့္သူတတ္ေျမာက္သည့္    ေဆးပညာျဖင့္ေဆးပညာျဖင့္ေဆးပညာျဖင့္ေဆးပညာျဖင့္    ေဆးကုသခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။ေဆးကုသခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။ေဆးကုသခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။ေဆးကုသခြင့္မရိွေတာ့ၿပီ။    ထိုသူေတာ့ထိုသူေတာ့ထိုသူေတာ့ထိုသူေတာ့    တံျမက္စည္းလွည္း၍တံျမက္စည္းလွည္း၍တံျမက္စည္းလွည္း၍တံျမက္စည္းလွည္း၍    

အသက္ေမြးရမည္လားအသက္ေမြးရမည္လားအသက္ေမြးရမည္လားအသက္ေမြးရမည္လား... ... ... ... လမ္းေဘးတြင္လမ္းေဘးတြင္လမ္းေဘးတြင္လမ္းေဘးတြင္    ေဈးေရာင္းစားရမည္လားေဈးေရာင္းစားရမည္လားေဈးေရာင္းစားရမည္လားေဈးေရာင္းစားရမည္လား... ... ... ... ႀကိဳက္ရာေ႐ြးေပေတာ့။ႀကိဳက္ရာေ႐ြးေပေတာ့။ႀကိဳက္ရာေ႐ြးေပေတာ့။ႀကိဳက္ရာေ႐ြးေပေတာ့။    

    အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္အ့ဲသည္မွာပင္    ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွစြာပင္ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွစြာပင္ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွစြာပင္ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွစြာပင္    ကယ္တင္ရွင္ေမခလာကကယ္တင္ရွင္ေမခလာကကယ္တင္ရွင္ေမခလာကကယ္တင္ရွင္ေမခလာက    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ေပၚလာ၏။ေပၚလာ၏။ေပၚလာ၏။ေပၚလာ၏။    ထုိၿမိဳ႕ေလး၏ထုိၿမိဳ႕ေလး၏ထုိၿမိဳ႕ေလး၏ထုိၿမိဳ႕ေလး၏    

ျပျပျပျပည္သူလူထုည္သူလူထုည္သူလူထုည္သူလူထု... ... ... ... ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    စာနယ္ဇင္းေတြကစာနယ္ဇင္းေတြကစာနယ္ဇင္းေတြကစာနယ္ဇင္းေတြက    ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    သူတို႔ၿမိဳ႕ကေလးမွသူတို႔ၿမိဳ႕ကေလးမွသူတို႔ၿမိဳ႕ကေလးမွသူတို႔ၿမိဳ႕ကေလးမွ    ေျမာက္ျမားလွစြာေသာေျမာက္ျမားလွစြာေသာေျမာက္ျမားလွစြာေသာေျမာက္ျမားလွစြာေသာ    လူနာမ်ား၏လူနာမ်ား၏လူနာမ်ား၏လူနာမ်ား၏    

အသက္မ်ားကုိအသက္မ်ားကုိအသက္မ်ားကုိအသက္မ်ားကုိ    ကယ္တင္ကုသေပးခ့ဲဖူးေသာကယ္တင္ကုသေပးခ့ဲဖူးေသာကယ္တင္ကုသေပးခ့ဲဖူးေသာကယ္တင္ကုသေပးခ့ဲဖူးေသာ    ေက်းဇူးကုိေထာက္ထား၍ေက်းဇူးကုိေထာက္ထား၍ေက်းဇူးကုိေထာက္ထား၍ေက်းဇူးကုိေထာက္ထား၍    ဤဆရာဝန္အားဤဆရာဝန္အားဤဆရာဝန္အားဤဆရာဝန္အား    အလုပ္မွမထုတ္ရန္၊အလုပ္မွမထုတ္ရန္၊အလုပ္မွမထုတ္ရန္၊အလုပ္မွမထုတ္ရန္၊    
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ဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္မွဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္မွဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္မွဆရာဝန္မွတ္ပုံတင္မွ    မရပ္စဲရန္မရပ္စဲရန္မရပ္စဲရန္မရပ္စဲရန္    ဝိုင္းဝန္းအေရးဆိုဝိုင္းဝန္းအေရးဆိုဝိုင္းဝန္းအေရးဆိုဝိုင္းဝန္းအေရးဆို    တိုက္တြန္းၾကေလေတာ့၏။တိုက္တြန္းၾကေလေတာ့၏။တိုက္တြန္းၾကေလေတာ့၏။တိုက္တြန္းၾကေလေတာ့၏။    ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့... ... ... ... ဆရာဝန္ဘဝဆရာဝန္ဘဝဆရာဝန္ဘဝဆရာဝန္ဘဝ    

ဆုံး႐ႈံးသြားကာဆုံး႐ႈံးသြားကာဆုံး႐ႈံးသြားကာဆုံး႐ႈံးသြားကာ    ဘဝပ်က္သြားၿပီဟုဘဝပ်က္သြားၿပီဟုဘဝပ်က္သြားၿပီဟုဘဝပ်က္သြားၿပီဟု    စိတ္ႏွလုံးစိတ္ႏွလုံးစိတ္ႏွလုံးစိတ္ႏွလုံး    တုံးတုံးခ်ၿပီးျဖစ္ေသာတုံးတုံးခ်ၿပီးျဖစ္ေသာတုံးတုံးခ်ၿပီးျဖစ္ေသာတုံးတုံးခ်ၿပီးျဖစ္ေသာ    ဆရာဝန္သည္ဆရာဝန္သည္ဆရာဝန္သည္ဆရာဝန္သည္    သူ႔အားခ်စ္ခင္ေလးစားေသာသူ႔အားခ်စ္ခင္ေလးစားေသာသူ႔အားခ်စ္ခင္ေလးစားေသာသူ႔အားခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ    

ျပည္သူလူထု၏ျပည္သူလူထု၏ျပည္သူလူထု၏ျပည္သူလူထု၏    ေမတၱာေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္ေမတၱာေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္ေမတၱာေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္ေမတၱာေစတနာစြမ္းအားေၾကာင့္    သူခ်စ္ေသာသူခ်စ္ေသာသူခ်စ္ေသာသူခ်စ္ေသာ    ဆရာဝန္ဘဝကုိဆရာဝန္ဘဝကုိဆရာဝန္ဘဝကုိဆရာဝန္ဘဝကုိ    ျပန္ရခ့ဲ၏။ျပန္ရခ့ဲ၏။ျပန္ရခ့ဲ၏။ျပန္ရခ့ဲ၏။    ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    

လွပခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္လွပခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္လွပခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္လွပခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းလွသည့္    ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ေလလဲ။ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ေလလဲ။ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ေလလဲ။ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ေလလဲ။    

    ထိုဇာတ္လမ္းေထိုဇာတ္လမ္းေထိုဇာတ္လမ္းေထိုဇာတ္လမ္းေလးကုိလးကုိလးကုိလးကုိ    ေတြးမိခ်ိန္တြင္ေတာ့ေတြးမိခ်ိန္တြင္ေတာ့ေတြးမိခ်ိန္တြင္ေတာ့ေတြးမိခ်ိန္တြင္ေတာ့    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    ေအးခနဲေအးခနဲေအးခနဲေအးခနဲ    ခံစားလိုက္ရ၏။ခံစားလိုက္ရ၏။ခံစားလိုက္ရ၏။ခံစားလိုက္ရ၏။    

ေလာကႀကီးဟာေလာကႀကီးဟာေလာကႀကီးဟာေလာကႀကီးဟာ    ထင္သေလာက္ထင္သေလာက္ထင္သေလာက္ထင္သေလာက္    မဆိုးေသးပါဘူးေနာ္။မဆိုးေသးပါဘူးေနာ္။မဆိုးေသးပါဘူးေနာ္။မဆိုးေသးပါဘူးေနာ္။    ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏ဆရာဝန္တစ္ေယာက္၏    ေန႔စဥ္စာေမးပြဲေျဖျခင္းသည္ေန႔စဥ္စာေမးပြဲေျဖျခင္းသည္ေန႔စဥ္စာေမးပြဲေျဖျခင္းသည္ေန႔စဥ္စာေမးပြဲေျဖျခင္းသည္    လူနာကုိလူနာကုိလူနာကုိလူနာကုိ    

ေဆးကုျခင္းပဲေဆးကုျခင္းပဲေဆးကုျခင္းပဲေဆးကုျခင္းပဲ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    လူနာေဆးကုရင္းလူနာေဆးကုရင္းလူနာေဆးကုရင္းလူနာေဆးကုရင္း    စာေမးပြဲက်မည္ကုိစာေမးပြဲက်မည္ကုိစာေမးပြဲက်မည္ကုိစာေမးပြဲက်မည္ကုိ    ေၾကာက္႐ြံ႕ေၾကာက္႐ြံ႕ေၾကာက္႐ြံ႕ေၾကာက္႐ြံ႕    စိုးရိမ္ေနမိေသာစိုးရိမ္ေနမိေသာစိုးရိမ္ေနမိေသာစိုးရိမ္ေနမိေသာ............    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    စိတ္ေတြစိတ္ေတြစိတ္ေတြစိတ္ေတြ    ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ကာကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ကာကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ကာကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ကာ    အေတြးေတြအေတြးေတြအေတြးေတြအေတြးေတြ    ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ဟိုေရာက္သည္ေရာက္        

ျဖစ္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။    

    ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါရဲ႕... ... ... ... ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ    သူတတ္ေျမာက္သည့္သူတတ္ေျမာက္သည့္သူတတ္ေျမာက္သည့္သူတတ္ေျမာက္သည့္    တစ္ခုတည္းေသာတစ္ခုတည္းေသာတစ္ခုတည္းေသာတစ္ခုတည္းေသာ    အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း    

ပညာကပညာကပညာကပညာက    ေဆးကုျခင္းတစ္ခုသာမို႔ေဆးကုျခင္းတစ္ခုသာမို႔ေဆးကုျခင္းတစ္ခုသာမို႔ေဆးကုျခင္းတစ္ခုသာမို႔    ဆရာဝန္လုပ္ခြင့္ဆရာဝန္လုပ္ခြင့္ဆရာဝန္လုပ္ခြင့္ဆရာဝန္လုပ္ခြင့္    မရေတာ့မည့္မရေတာ့မည့္မရေတာ့မည့္မရေတာ့မည့္အျဖစ္ကုိအျဖစ္ကုိအျဖစ္ကုိအျဖစ္ကုိ    စိုးရိမ္ပူပန္လြန္းစြာႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္လြန္းစြာႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္လြန္းစြာႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္လြန္းစြာႏွင့္    စိတ္ေတြစိတ္ေတြစိတ္ေတြစိတ္ေတြ    ကေယာက္ကယက္ကေယာက္ကယက္ကေယာက္ကယက္ကေယာက္ကယက္    

ျဖစ္သြားသည္ကုိျဖစ္သြားသည္ကုိျဖစ္သြားသည္ကုိျဖစ္သြားသည္ကုိ    စာဖတ္သူကစာဖတ္သူကစာဖတ္သူကစာဖတ္သူက    ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏိုင္ပါမည္တ့ဲလား။    

    အ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    အိပ္မက္မွအိပ္မက္မွအိပ္မက္မွအိပ္မက္မွ    လန္႔ႏိုးလာသည့္သူပမာလန္႔ႏိုးလာသည့္သူပမာလန္႔ႏိုးလာသည့္သူပမာလန္႔ႏိုးလာသည့္သူပမာ    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    

လူနာမေလးထံလူနာမေလးထံလူနာမေလးထံလူနာမေလးထံ    စိတ္ျပန္လည္လာေလသည္။စိတ္ျပန္လည္လာေလသည္။စိတ္ျပန္လည္လာေလသည္။စိတ္ျပန္လည္လာေလသည္။    ဟုတ္ပါရဲ႕ဟုတ္ပါရဲ႕ဟုတ္ပါရဲ႕ဟုတ္ပါရဲ႕    ငါဘာေတြငါဘာေတြငါဘာေတြငါဘာေတြ    ေလွ်ာက္ေတြးေနပါလိမ့္ေလွ်ာက္ေတြးေနပါလိမ့္ေလွ်ာက္ေတြးေနပါလိမ့္ေလွ်ာက္ေတြးေနပါလိမ့္... ... ... ... ႐ူးေနၿပီလား႐ူးေနၿပီလား႐ူးေနၿပီလား႐ူးေနၿပီလား... ... ... ... သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    

ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္    ခ်စ္ခင္အားကုိးေသာခ်စ္ခင္အားကုိးေသာခ်စ္ခင္အားကုိးေသာခ်စ္ခင္အားကုိးေသာ    ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္    လူနာမေလးကလူနာမေလးကလူနာမေလးကလူနာမေလးက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွဘာအေၾကာင္းႏွင့္မွ    တရားဆြဲဆိုဖို႔တရားဆြဲဆိုဖို႔တရားဆြဲဆိုဖို႔တရားဆြဲဆိုဖို႔    

မရိွပါဘဲလွ်က္ႏွင့္မရိွပါဘဲလွ်က္ႏွင့္မရိွပါဘဲလွ်က္ႏွင့္မရိွပါဘဲလွ်က္ႏွင့္    အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္    စိတ္ေတြကေယာက္ကယက္စိတ္ေတြကေယာက္ကယက္စိတ္ေတြကေယာက္ကယက္စိတ္ေတြကေယာက္ကယက္    ျဖစ္ရပါသနည္း။ျဖစ္ရပါသနည္း။ျဖစ္ရပါသနည္း။ျဖစ္ရပါသနည္း။    

    ''''''''ဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလား............''''''''    ေဖြးေဖြး၏အသံေလးကေဖြးေဖြး၏အသံေလးကေဖြးေဖြး၏အသံေလးကေဖြးေဖြး၏အသံေလးက    သူ႔အားအိပ္သူ႔အားအိပ္သူ႔အားအိပ္သူ႔အားအိပ္မက္မွမက္မွမက္မွမက္မွ    လွန္႔ႏႈိးလိုက္ပါ၏။လွန္႔ႏႈိးလိုက္ပါ၏။လွန္႔ႏႈိးလိုက္ပါ၏။လွန္႔ႏႈိးလိုက္ပါ၏။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၇၇၇၇၇၇၇၇))))))))        

မျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္းမျမင္ဝံ့တာလည္း        ေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာ........................        မၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္းမၾကားဝ့ံတာလည္း        ေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာေဆးဆရာ        

        

        

    ''''ဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလား''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    သူ႔အသြင္ကသူ႔အသြင္ကသူ႔အသြင္ကသူ႔အသြင္က    ေနမေကာင္းသည့္ေနမေကာင္းသည့္ေနမေကာင္းသည့္ေနမေကာင္းသည့္    လူမမာတစ္ဦး၏လူမမာတစ္ဦး၏လူမမာတစ္ဦး၏လူမမာတစ္ဦး၏    အသြင္ေပါက္ေနၿပီႏွင့္အသြင္ေပါက္ေနၿပီႏွင့္အသြင္ေပါက္ေနၿပီႏွင့္အသြင္ေပါက္ေနၿပီႏွင့္    တူပါသည္။တူပါသည္။တူပါသည္။တူပါသည္။    

သူ႔လူနာမေလးေဖြးေဖြးကသူ႔လူနာမေလးေဖြးေဖြးကသူ႔လူနာမေလးေဖြးေဖြးကသူ႔လူနာမေလးေဖြးေဖြးက    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    က႐ုဏာသံေလးႏွင့္က႐ုဏာသံေလးႏွင့္က႐ုဏာသံေလးႏွင့္က႐ုဏာသံေလးႏွင့္    ေမးခြန္းတစ္ခုေမးခြန္းတစ္ခုေမးခြန္းတစ္ခုေမးခြန္းတစ္ခု    ေမးေနေေမးေနေေမးေနေေမးေနေခ်ၿပီ။ခ်ၿပီ။ခ်ၿပီ။ခ်ၿပီ။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    

အေတြးကမာၻေလးထဲအေတြးကမာၻေလးထဲအေတြးကမာၻေလးထဲအေတြးကမာၻေလးထဲ    လြင့္ေမ်ာေနရာမွလြင့္ေမ်ာေနရာမွလြင့္ေမ်ာေနရာမွလြင့္ေမ်ာေနရာမွ    ႐ုတ္ခ်ည္းပင္႐ုတ္ခ်ည္းပင္႐ုတ္ခ်ည္းပင္႐ုတ္ခ်ည္းပင္    လက္ေတြ႔ကမာၻထဲလက္ေတြ႔ကမာၻထဲလက္ေတြ႔ကမာၻထဲလက္ေတြ႔ကမာၻထဲ    ျပန္ေရာက္လာ၏။ျပန္ေရာက္လာ၏။ျပန္ေရာက္လာ၏။ျပန္ေရာက္လာ၏။    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    အိပ္မက္ကမာၻေလးထဲမွအိပ္မက္ကမာၻေလးထဲမွအိပ္မက္ကမာၻေလးထဲမွအိပ္မက္ကမာၻေလးထဲမွ    

လႈပ္ႏႈိးလိုက္ေသာလႈပ္ႏႈိးလိုက္ေသာလႈပ္ႏႈိးလိုက္ေသာလႈပ္ႏႈိးလိုက္ေသာ    ေမးခြန္းေလးကုိေမးခြန္းေလးကုိေမးခြန္းေလးကုိေမးခြန္းေလးကုိ    ၾကားလုိက္ေတာ့ၾကားလုိက္ေတာ့ၾကားလုိက္ေတာ့ၾကားလုိက္ေတာ့    သူရယ္ခ်င္သလိုလိုသူရယ္ခ်င္သလိုလိုသူရယ္ခ်င္သလိုလိုသူရယ္ခ်င္သလိုလို    ခံစားလုိက္ရ၏။ခံစားလုိက္ရ၏။ခံစားလုိက္ရ၏။ခံစားလုိက္ရ၏။    ဒါလူနာကဒါလူနာကဒါလူနာကဒါလူနာက    ဆရာဝန္ကုိဆရာဝန္ကုိဆရာဝန္ကုိဆရာဝန္ကုိ    ေမးရမည့္ေမးရမည့္ေမးရမည့္ေမးရမည့္    

ေမးခြန္းလား။ေမးခြန္းလား။ေမးခြန္းလား။ေမးခြန္းလား။    

    ႐ုတ္ခ်႐ုတ္ခ်႐ုတ္ခ်႐ုတ္ခ်ည္းပင္ည္းပင္ည္းပင္ည္းပင္    မႏၲေလးမွာမႏၲေလးမွာမႏၲေလးမွာမႏၲေလးမွာ    ေဆးေက်ာင္းတက္ခ့ဲတုန္းကေဆးေက်ာင္းတက္ခ့ဲတုန္းကေဆးေက်ာင္းတက္ခ့ဲတုန္းကေဆးေက်ာင္းတက္ခ့ဲတုန္းက    ႀကံဳခ့ဲရေသာႀကံဳခ့ဲရေသာႀကံဳခ့ဲရေသာႀကံဳခ့ဲရေသာ    သူ႔ဆရာ၏သူ႔ဆရာ၏သူ႔ဆရာ၏သူ႔ဆရာ၏    စကားသံကုိစကားသံကုိစကားသံကုိစကားသံကုိ    သတိရမိေလ၏။သတိရမိေလ၏။သတိရမိေလ၏။သတိရမိေလ၏။    

အ့ဲဒီတုန္းကအ့ဲဒီတုန္းကအ့ဲဒီတုန္းကအ့ဲဒီတုန္းက    ေဆးေက်ာင္းသားေလးေဆးေက်ာင္းသားေလးေဆးေက်ာင္းသားေလးေဆးေက်ာင္းသားေလး    ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း    ခ်မ္းတုန္ၿပီးခ်မ္းတုန္ၿပီးခ်မ္းတုန္ၿပီးခ်မ္းတုန္ၿပီး    အဖ်ားေတြႀကီးေနသည္မို႔အဖ်ားေတြႀကီးေနသည္မို႔အဖ်ားေတြႀကီးေနသည္မို႔အဖ်ားေတြႀကီးေနသည္မို႔    သူတုိ႔ဆရာသူတုိ႔ဆရာသူတုိ႔ဆရာသူတုိ႔ဆရာ    သမားေတာ္ႀကီး၏သမားေတာ္ႀကီး၏သမားေတာ္ႀကီး၏သမားေတာ္ႀကီး၏    

ေဆးခန္းတြင္ေဆးခန္းတြင္ေဆးခန္းတြင္ေဆးခန္းတြင္    ဆရာဝန္ျပရန္ဆရာဝန္ျပရန္ဆရာဝန္ျပရန္ဆရာဝန္ျပရန္    ေစာင့္ေနခ်ိန္ေစာင့္ေနခ်ိန္ေစာင့္ေနခ်ိန္ေစာင့္ေနခ်ိန္............    ေဆးခန္းထဲမွာေဆးခန္းထဲမွာေဆးခန္းထဲမွာေဆးခန္းထဲမွာ    လူနာေတြမ်ားစြာလူနာေတြမ်ားစြာလူနာေတြမ်ားစြာလူနာေတြမ်ားစြာ    မ်ဳိးစုံစြာမ်ဳိးစုံစြာမ်ဳိးစုံစြာမ်ဳိးစုံစြာ... ... ... ... အဲသည္အခ်ိန္မွာအဲသည္အခ်ိန္မွာအဲသည္အခ်ိန္မွာအဲသည္အခ်ိန္မွာ    

သူတုိ႔ေစာင့္ေနေသာသူတုိ႔ေစာင့္ေနေသာသူတုိ႔ေစာင့္ေနေသာသူတုိ႔ေစာင့္ေနေသာ    ဆရာသမားေတာ္ႀကီးကဆရာသမားေတာ္ႀကီးကဆရာသမားေတာ္ႀကီးကဆရာသမားေတာ္ႀကီးက    ေဆးခန္းထဲေဆးခန္းထဲေဆးခန္းထဲေဆးခန္းထဲ((((အေႏြးထည္ေလးဝတ္၍အေႏြးထည္ေလးဝတ္၍အေႏြးထည္ေလးဝတ္၍အေႏြးထည္ေလးဝတ္၍) ) ) ) ဝင္လာ၏ဝင္လာ၏ဝင္လာ၏ဝင္လာ၏... ... ... ... သူ႔ေဘးကသူ႔ေဘးကသူ႔ေဘးကသူ႔ေဘးက    

လူနာအေဒၚႀကီးတစ္ဦးကလူနာအေဒၚႀကီးတစ္ဦးကလူနာအေဒၚႀကီးတစ္ဦးကလူနာအေဒၚႀကီးတစ္ဦးက    ဆရာ့အားဆရာ့အားဆရာ့အားဆရာ့အား    ''''ဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလားဆရာေနမေကာင္းဘူးလား''''    ဟုတအ့ံတၾသေမးေလ၏။ဟုတအ့ံတၾသေမးေလ၏။ဟုတအ့ံတၾသေမးေလ၏။ဟုတအ့ံတၾသေမးေလ၏။    
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    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    မည္သို႔ျပန္ေျဖသည္မည္သို႔ျပန္ေျဖသည္မည္သို႔ျပန္ေျဖသည္မည္သို႔ျပန္ေျဖသည္    ထင္ပါသနည္း။ထင္ပါသနည္း။ထင္ပါသနည္း။ထင္ပါသနည္း။    ''''''''ေအာင္မာေအာင္မာေအာင္မာေအာင္မာ    ဒါခင္ဗ်ားေမးရမယ့္ဒါခင္ဗ်ားေမးရမယ့္ဒါခင္ဗ်ားေမးရမယ့္ဒါခင္ဗ်ားေမးရမယ့္    ေမးခြန္းလားေမးခြန္းလားေမးခြန္းလားေမးခြန္းလား... ... ... ... က်ဳက်ဳက်ဳက်ဳပ္ေမးရမယ့္ပ္ေမးရမယ့္ပ္ေမးရမယ့္ပ္ေမးရမယ့္    

ေမးခြန္းလားေမးခြန္းလားေမးခြန္းလားေမးခြန္းလား............''''''''    တ့ဲတ့ဲတ့ဲတ့ဲ... ... ... ... ထိုအေျဖစကားၾကားရေတာ့ထိုအေျဖစကားၾကားရေတာ့ထိုအေျဖစကားၾကားရေတာ့ထိုအေျဖစကားၾကားရေတာ့    ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားကေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားကေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားကေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည့္ၾကားက    သူသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္စြာသူသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္စြာသူသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္စြာသူသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ    

ၿပံဳးရယ္မိေနေသးသည္ကုိၿပံဳးရယ္မိေနေသးသည္ကုိၿပံဳးရယ္မိေနေသးသည္ကုိၿပံဳးရယ္မိေနေသးသည္ကုိ    မွတ္မိေနပါသည္။မွတ္မိေနပါသည္။မွတ္မိေနပါသည္။မွတ္မိေနပါသည္။    

    ဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာ    မည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာမည္သို႔ေသာ    လူစားမ်ဳိးနည္း။လူစားမ်ဳိးနည္း။လူစားမ်ဳိးနည္း။လူစားမ်ဳိးနည္း။    ဆရာဝန္ဆိုသည္မွာလည္းဆရာဝန္ဆိုသည္မွာလည္းဆရာဝန္ဆိုသည္မွာလည္းဆရာဝန္ဆိုသည္မွာလည္း    ေသြးနဲ႔ကုိယ္ေသြးနဲ႔ကုိယ္ေသြးနဲ႔ကုိယ္ေသြးနဲ႔ကုိယ္    သားနဲ႔ကုိယ္သားနဲ႔ကုိယ္သားနဲ႔ကုိယ္သားနဲ႔ကုိယ္... ... ... ... 

သာမန္လူသားစစ္စစ္ပဲမဟုတ္သာမန္လူသားစစ္စစ္ပဲမဟုတ္သာမန္လူသားစစ္စစ္ပဲမဟုတ္သာမန္လူသားစစ္စစ္ပဲမဟုတ္လား။လား။လား။လား။    ဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာ    မည္သည့္အသားႏွင့္မ်ားမည္သည့္အသားႏွင့္မ်ားမည္သည့္အသားႏွင့္မ်ားမည္သည့္အသားႏွင့္မ်ား    ေ႐ြးခ်ယ္ထုလုပ္ထားပါသနည္း။ေ႐ြးခ်ယ္ထုလုပ္ထားပါသနည္း။ေ႐ြးခ်ယ္ထုလုပ္ထားပါသနည္း။ေ႐ြးခ်ယ္ထုလုပ္ထားပါသနည္း။    ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္ဆရာဝန္    

ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္ေနမေကာင္းျဖစ္သည့္    အခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြ... ... ... ... စိတ္ဆင္းရဲေဒါသထြက္စိတ္ဆင္းရဲေဒါသထြက္စိတ္ဆင္းရဲေဒါသထြက္စိတ္ဆင္းရဲေဒါသထြက္...  ...  ...  ...  စိတ္ႏွင့္စိတ္ႏွင့္စိတ္ႏွင့္စိတ္ႏွင့္    လူႏွင့္မကပ္သည့္လူႏွင့္မကပ္သည့္လူႏွင့္မကပ္သည့္လူႏွင့္မကပ္သည့္    အခ်ိန္ေတြ၊အခ်ိန္ေတြ၊အခ်ိန္ေတြ၊အခ်ိန္ေတြ၊    

ေခ်ာ္သည့္အခ်ိန္ေတြရိွမည္ေခ်ာ္သည့္အခ်ိန္ေတြရိွမည္ေခ်ာ္သည့္အခ်ိန္ေတြရိွမည္ေခ်ာ္သည့္အခ်ိန္ေတြရိွမည္... ... ... ... မွန္တာေတြရိွသလိုမွန္တာေတြရိွသလိုမွန္တာေတြရိွသလိုမွန္တာေတြရိွသလို    မွားတာေတြလည္းမွားတာေတြလည္းမွားတာေတြလည္းမွားတာေတြလည္း    ရိွမည္ဆိုသည္မွာရိွမည္ဆိုသည္မွာရိွမည္ဆိုသည္မွာရိွမည္ဆိုသည္မွာ    လူ႔သဘာဝပဲလူ႔သဘာဝပဲလူ႔သဘာဝပဲလူ႔သဘာဝပဲ    မဟုတ္ပမဟုတ္ပမဟုတ္ပမဟုတ္ပါလား။ါလား။ါလား။ါလား။    

    ယခုတေလာယခုတေလာယခုတေလာယခုတေလာ    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    စိတ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွာစိတ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွာစိတ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွာစိတ္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္မွာ    အမွန္ပင္၊အမွန္ပင္၊အမွန္ပင္၊အမွန္ပင္၊    ေဆးေလာကထဲေဆးေလာကထဲေဆးေလာကထဲေဆးေလာကထဲ    

ယခုေနာက္ပုိင္းယခုေနာက္ပုိင္းယခုေနာက္ပုိင္းယခုေနာက္ပုိင္း    ဝီခနဲ၊ဝီခနဲ၊ဝီခနဲ၊ဝီခနဲ၊    ညံခနဲညံခနဲညံခနဲညံခနဲ    ၾကားေနရေသာၾကားေနရေသာၾကားေနရေသာၾကားေနရေသာ    သံသယမုန္တိုင္းေတြၾကားမွာသံသယမုန္တိုင္းေတြၾကားမွာသံသယမုန္တိုင္းေတြၾကားမွာသံသယမုန္တိုင္းေတြၾကားမွာ    သူ႔စိတ္ေတြသူ႔စိတ္ေတြသူ႔စိတ္ေတြသူ႔စိတ္ေတြ    မႈန္မႈိင္းေနပါသည္။မႈန္မႈိင္းေနပါသည္။မႈန္မႈိင္းေနပါသည္။မႈန္မႈိင္းေနပါသည္။    ဆရာဝန္ထဲကဆရာဝန္ထဲကဆရာဝန္ထဲကဆရာဝန္ထဲက    

ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္    သူခ်စ္ေသာသူခ်စ္ေသာသူခ်စ္ေသာသူခ်စ္ေသာ    ေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာကေဆးေလာက... ... ... ... ဆရာဝန္အလုပ္ေတြအားလုံးဆရာဝန္အလုပ္ေတြအားလုံးဆရာဝန္အလုပ္ေတြအားလုံးဆရာဝန္အလုပ္ေတြအားလုံး    က်န္းက်န္းမာမာက်န္းက်န္းမာမာက်န္းက်န္းမာမာက်န္းက်န္းမာမာ    ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္းႏွင့္႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္းႏွင့္႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္းႏွင့္႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္းႏွင့္    

သာသာယာယာသာသာယာယာသာသာယာယာသာသာယာယာ    ၾကည္ၾကည္လင္လင္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ၾကည္ၾကည္လင္လင္ၾကည္ၾကည္လင္လင္    ျမင္ခ်င္လွသည္ကျမင္ခ်င္လွသည္ကျမင္ခ်င္လွသည္ကျမင္ခ်င္လွသည္က    သူ႔ဆႏၵ။သူ႔ဆႏၵ။သူ႔ဆႏၵ။သူ႔ဆႏၵ။    

    ဆရာဝန္ေတြကုိဆရာဝန္ေတြကုိဆရာဝန္ေတြကုိဆရာဝန္ေတြကုိ    လူနာေတြကလူနာေတြကလူနာေတြကလူနာေတြက    မယုံၾကည္မယုံၾကည္မယုံၾကည္မယုံၾကည္    အားမကုိးေတာ့မွာအားမကုိးေတာ့မွာအားမကုိးေတာ့မွာအားမကုိးေတာ့မွာ    သူစိုးရိမ္သည္။သူစိုးရိမ္သည္။သူစိုးရိမ္သည္။သူစိုးရိမ္သည္။    သူတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကလုိသူတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကလုိသူတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကလုိသူတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကလုိ    ႀကီးလာရင္ႀကီးလာရင္ႀကီးလာရင္ႀကီးလာရင္    

ဆရာဝန္လုပ္မယ္ဟူသည့္ဆရာဝန္လုပ္မယ္ဟူသည့္ဆရာဝန္လုပ္မယ္ဟူသည့္ဆရာဝန္လုပ္မယ္ဟူသည့္    ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ရည္႐ြယ္ခ်က္၊    ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊    အားက်စိတ္ေတြအားက်စိတ္ေတြအားက်စိတ္ေတြအားက်စိတ္ေတြ    ယေန႔ယေန႔ယေန႔ယေန႔    လူငယ္ေလူငယ္ေလူငယ္ေလူငယ္ေလးေတြမွာလးေတြမွာလးေတြမွာလးေတြမွာ    

ေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာကုိလည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာကုိလည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာကုိလည္းေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာကုိလည္း    သူပူပန္ပါသည္။သူပူပန္ပါသည္။သူပူပန္ပါသည္။သူပူပန္ပါသည္။    အရိွန္အဟုန္ႏွင့္အရိွန္အဟုန္ႏွင့္အရိွန္အဟုန္ႏွင့္အရိွန္အဟုန္ႏွင့္    တိုက္လာေသာတိုက္လာေသာတိုက္လာေသာတိုက္လာေသာ    ထိုသံသယမုန္တိုင္းႀကီးကုိထိုသံသယမုန္တိုင္းႀကီးကုိထိုသံသယမုန္တိုင္းႀကီးကုိထိုသံသယမုန္တိုင္းႀကီးကုိ    တားဆီးဖုိ႔တားဆီးဖုိ႔တားဆီးဖုိ႔တားဆီးဖုိ႔    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    

အင္အားအင္အားအင္အားအင္အားမရိွ။မရိွ။မရိွ။မရိွ။    သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္    သူ႔တြင္ကုိင္စြဲထားေသာသူ႔တြင္ကုိင္စြဲထားေသာသူ႔တြင္ကုိင္စြဲထားေသာသူ႔တြင္ကုိင္စြဲထားေသာ    ကေလာင္တံကုိေတာ့ကေလာင္တံကုိေတာ့ကေလာင္တံကုိေတာ့ကေလာင္တံကုိေတာ့    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ကေလးပမာၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ကေလးပမာၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ကေလးပမာၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ကေလးပမာ    အက်ဳိးရိွရိွအက်ဳိးရိွရိွအက်ဳိးရိွရိွအက်ဳိးရိွရိွ    

အသုံးခ်ခ်င္လွပါသည္။အသုံးခ်ခ်င္လွပါသည္။အသုံးခ်ခ်င္လွပါသည္။အသုံးခ်ခ်င္လွပါသည္။    မုိးႀကိဳးပစ္ရာမုိးႀကိဳးပစ္ရာမုိးႀကိဳးပစ္ရာမုိးႀကိဳးပစ္ရာမွာမွာမွာမွာ    ကာမိေသာကာမိေသာကာမိေသာကာမိေသာ    ထန္းလက္ကေလးျဖစ္သြားမွာေတာ့ထန္းလက္ကေလးျဖစ္သြားမွာေတာ့ထန္းလက္ကေလးျဖစ္သြားမွာေတာ့ထန္းလက္ကေလးျဖစ္သြားမွာေတာ့    စိုးရိမ္သည္။စိုးရိမ္သည္။စိုးရိမ္သည္။စိုးရိမ္သည္။    ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္    

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး    နားလည္မႈလြဲမွားရာမွနားလည္မႈလြဲမွားရာမွနားလည္မႈလြဲမွားရာမွနားလည္မႈလြဲမွားရာမွ    ျဖစ္လာေသာျဖစ္လာေသာျဖစ္လာေသာျဖစ္လာေသာ    သံသယမီးပြားေလးေတြကုိေတာ့သံသယမီးပြားေလးေတြကုိေတာ့သံသယမီးပြားေလးေတြကုိေတာ့သံသယမီးပြားေလးေတြကုိေတာ့    သူစိတ္ေကာင္းသူစိတ္ေကာင္းသူစိတ္ေကာင္းသူစိတ္ေကာင္း    ေစတနာေကာင္းႏွင့္ေစတနာေကာင္းႏွင့္ေစတနာေကာင္းႏွင့္ေစတနာေကာင္းႏွင့္    

ကုိင္စြဲထားသည့္ကုိင္စြဲထားသည့္ကုိင္စြဲထားသည့္ကုိင္စြဲထားသည့္    ကေလာင္ေရေအးေအးေလးႏွင့္ကေလာင္ေရေအးေအးေလးႏွင့္ကေလာင္ေရေအးေအးေလးႏွင့္ကေလာင္ေရေအးေအးေလးႏွင့္    ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟုၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု    သူယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသူယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသူယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသူယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။သည္။သည္။သည္။    

    သူ႔အလုပ္ကသူ႔အလုပ္ကသူ႔အလုပ္ကသူ႔အလုပ္က    လူေတြကုိလူေတြကုိလူေတြကုိလူေတြကုိ    ကူညီရေသာကူညီရေသာကူညီရေသာကူညီရေသာ    အလုပ္ျဖစ္သည္။အလုပ္ျဖစ္သည္။အလုပ္ျဖစ္သည္။အလုပ္ျဖစ္သည္။    ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္    ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားအားေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားအားေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားအားေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားအား    

ေဆးကုေပးမည္။ေဆးကုေပးမည္။ေဆးကုေပးမည္။ေဆးကုေပးမည္။    ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္    သူ႔တပည့္သူ႔တပည့္သူ႔တပည့္သူ႔တပည့္    ေဆးေကာ်င္းသားေလးေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေလးေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေလးေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေလးေတြကုိ    ပညာလည္းပညာလည္းပညာလည္းပညာလည္း    ျပည့္ဝျပည့္ဝျပည့္ဝျပည့္ဝ    

ႏွလုံးသားလည္းႏွလုံးသားလည္းႏွလုံးသားလည္းႏွလုံးသားလည္း    လွပေသာလွပေသာလွပေသာလွပေသာ    ဆရာဝန္ေကာင္းေလးေတြဆရာဝန္ေကာင္းေလးေတြဆရာဝန္ေကာင္းေလးေတြဆရာဝန္ေကာင္းေလးေတြ    ျဖစ္ေအာင္ျဖစ္ေအာင္ျဖစ္ေအာင္ျဖစ္ေအာင္    ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေရေလာင္းေပါင္းသင္    ျပဳစုေပးမည္။ျပဳစုေပးမည္။ျပဳစုေပးမည္။ျပဳစုေပးမည္။    

စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္    ကေလာင္ကုိကေလာင္ကုိကေလာင္ကုိကေလာင္ကုိ    ကုိင္စြဲကာကုိင္စြဲကာကုိင္စြဲကာကုိင္စြဲကာ    သူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    ေပါက္ဖြားလာေသာေပါက္ဖြားလာေသာေပါက္ဖြားလာေသာေပါက္ဖြားလာေသာ    စာလုံးေလးေတြစာလုံးေလးေတြစာလုံးေလးေတြစာလုံးေလးေတြ    

သီကုံးမည္သီကုံးမည္သီကုံးမည္သီကုံးမည္............။။။။    ဒါသည္ပင္ဒါသည္ပင္ဒါသည္ပင္ဒါသည္ပင္    ကုိယ္တကယ္လုပ္သင့္ေသာ၊ကုိယ္တကယ္လုပ္သင့္ေသာ၊ကုိယ္တကယ္လုပ္သင့္ေသာ၊ကုိယ္တကယ္လုပ္သင့္ေသာ၊    တတ္ႏုိင္ေသာတတ္ႏုိင္ေသာတတ္ႏုိင္ေသာတတ္ႏုိင္ေသာ    အလုပ္မဟုတ္လားဟုအလုပ္မဟုတ္လားဟုအလုပ္မဟုတ္လားဟုအလုပ္မဟုတ္လားဟု    ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္    

ျပန္လည္အားေပးၿပီးျပန္လည္အားေပးၿပီးျပန္လည္အားေပးၿပီးျပန္လည္အားေပးၿပီး    သူ႔စိတ္ေတြကုိသူ႔စိတ္ေတြကုိသူ႔စိတ္ေတြကုိသူ႔စိတ္ေတြကုိ    မႈန္မႈိင္းေစသည့္မႈန္မႈိင္းေစသည့္မႈန္မႈိင္းေစသည့္မႈန္မႈိင္းေစသည့္    သံသယမုန္တိုင္းေတြကုိသံသယမုန္တိုင္းေတြကုိသံသယမုန္တိုင္းေတြကုိသံသယမုန္တိုင္းေတြကုိ    ေမာင္းေမာင္းေမာင္းေမာင္းႏွင္ထုတ္ပစ္ရပါေတာ့သည္။ႏွင္ထုတ္ပစ္ရပါေတာ့သည္။ႏွင္ထုတ္ပစ္ရပါေတာ့သည္။ႏွင္ထုတ္ပစ္ရပါေတာ့သည္။    

    ယခုယခုယခုယခု    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    သူ႔အားေနမေကာင္းဘူးလားသူ႔အားေနမေကာင္းဘူးလားသူ႔အားေနမေကာင္းဘူးလားသူ႔အားေနမေကာင္းဘူးလား    ဆရာဟုဆရာဟုဆရာဟုဆရာဟု    ေမးေနေသာေမးေနေသာေမးေနေသာေမးေနေသာ    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႀကီးၾကည္ၾကည္လင္လင္ႀကီးၾကည္ၾကည္လင္လင္ႀကီးၾကည္ၾကည္လင္လင္ႀကီး    

ၿပံဳးျပလိုက္ပါ၏။ၿပံဳးျပလိုက္ပါ၏။ၿပံဳးျပလိုက္ပါ၏။ၿပံဳးျပလိုက္ပါ၏။    ဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာဆရာဝန္ဆိုသည္မွာ    သူ႔ကုိအားကုိးတႀကီးသူ႔ကုိအားကုိးတႀကီးသူ႔ကုိအားကုိးတႀကီးသူ႔ကုိအားကုိးတႀကီး    လာေရာက္ျပသလာေရာက္ျပသလာေရာက္ျပသလာေရာက္ျပသ    အကူအညီေတာင္းေသာအကူအညီေတာင္းေသာအကူအညီေတာင္းေသာအကူအညီေတာင္းေသာ    လူနာတို႔အားလူနာတို႔အားလူနာတို႔အားလူနာတို႔အား    

အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေတာ့အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေတာ့အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေတာ့အၿပံဳးေလးတစ္ခ်က္ေတာ့    ေပးကုိေပးရမည္။ေပးကုိေပးရမည္။ေပးကုိေပးရမည္။ေပးကုိေပးရမည္။    မိမိရင္ထဲကမိမိရင္ထဲကမိမိရင္ထဲကမိမိရင္ထဲက    ရိွေနႏုိင္ေသာရိွေနႏုိင္ေသာရိွေနႏုိင္ေသာရိွေနႏုိင္ေသာ    သံသယေတြ၊သံသယေတြ၊သံသယေတြ၊သံသယေတြ၊    ေဒါသ၊ေဒါသ၊ေဒါသ၊ေဒါသ၊    ေသာကေတြ၊ေသာကေတြ၊ေသာကေတြ၊ေသာကေတြ၊    

အမုန္းေတြကုိေတာ့အမုန္းေတြကုိေတာ့အမုန္းေတြကုိေတာ့အမုန္းေတြကုိေတာ့    လူနာကုိလူနာကုိလူနာကုိလူနာကုိ    လုံးဝမေပးမိေစဖုိ႔လုံးဝမေပးမိေစဖုိ႔လုံးဝမေပးမိေစဖုိ႔လုံးဝမေပးမိေစဖုိ႔    သတိႀကီးႀကီးသတိႀကီးႀကီးသတိႀကီးႀကီးသတိႀကီးႀကီး    ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။    ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့    ေဝဒနာေဝဒနာေဝဒနာေဝဒနာ    

ခံစားေနရရွာသည့္ခံစားေနရရွာသည့္ခံစားေနရရွာသည့္ခံစားေနရရွာသည့္    သနားစရာသနားစရာသနားစရာသနားစရာ    လူနာတို႔အားလူနာတို႔အားလူနာတို႔အားလူနာတို႔အား    အားျပည့္လန္းဆန္းေစဖို႔အားျပည့္လန္းဆန္းေစဖို႔အားျပည့္လန္းဆန္းေစဖို႔အားျပည့္လန္းဆန္းေစဖို႔    အၿပံဳးေဆးကုိသာအၿပံဳးေဆးကုိသာအၿပံဳးေဆးကုိသာအၿပံဳးေဆးကုိသာ    ေပးသင့္သည္မဟုတ္ပါလား။ေပးသင့္သည္မဟုတ္ပါလား။ေပးသင့္သည္မဟုတ္ပါလား။ေပးသင့္သည္မဟုတ္ပါလား။    

    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ေခါင္းကုိလည္းေခါင္းကုိလည္းေခါင္းကုိလည္းေခါင္းကုိလည္း    ေအးေအးေလးထားေအးေအးေလးထားေအးေအးေလးထားေအးေအးေလးထားရမည္။ရမည္။ရမည္။ရမည္။    မိမိတတ္သည့္မိမိတတ္သည့္မိမိတတ္သည့္မိမိတတ္သည့္    ေဆးပညာကုိေဆးပညာကုိေဆးပညာကုိေဆးပညာကုိ    မိမိရင္ထဲကမိမိရင္ထဲကမိမိရင္ထဲကမိမိရင္ထဲက    

စိတ္ရင္းေစတနာမ်ားႏွင့္စိတ္ရင္းေစတနာမ်ားႏွင့္စိတ္ရင္းေစတနာမ်ားႏွင့္စိတ္ရင္းေစတနာမ်ားႏွင့္    ထုံမြမ္း၍ထုံမြမ္း၍ထုံမြမ္း၍ထုံမြမ္း၍    အေကာင္းဆုံးေဆးကုေပးဖို႔ကသာအေကာင္းဆုံးေဆးကုေပးဖို႔ကသာအေကာင္းဆုံးေဆးကုေပးဖို႔ကသာအေကာင္းဆုံးေဆးကုေပးဖို႔ကသာ    အဓိကပဲျဖစ္ရမည္။အဓိကပဲျဖစ္ရမည္။အဓိကပဲျဖစ္ရမည္။အဓိကပဲျဖစ္ရမည္။    
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    ယခုယခုယခုယခု... ... ... ... သူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလးသူ႔လူနာမေလး    ေဖြးေဖြးတို႔လင္မယားၾကားေဖြးေဖြးတို႔လင္မယားၾကားေဖြးေဖြးတို႔လင္မယားၾကားေဖြးေဖြးတို႔လင္မယားၾကား    ျဖစ္ေနေသာျဖစ္ေနေသာျဖစ္ေနေသာျဖစ္ေနေသာ    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္စာမလိပ္သည့္    ျပႆနာအားျပႆနာအားျပႆနာအားျပႆနာအား    ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔    

သူႀကိဳးစားပမ္းစားသူႀကိဳးစားပမ္းစားသူႀကိဳးစားပမ္းစားသူႀကိဳးစားပမ္းစား    အေျဖရွာေနေလၿပီ။အေျဖရွာေနေလၿပီ။အေျဖရွာေနေလၿပီ။အေျဖရွာေနေလၿပီ။    ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္ခ်စ္ရမွာရမွာရမွာရမွာ    စာမလိပ္ရျခင္းမွာစာမလိပ္ရျခင္းမွာစာမလိပ္ရျခင္းမွာစာမလိပ္ရျခင္းမွာ    ျဖစ္ႏုိင္သည့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ျဖစ္ႏုိင္သည့္    အေၾကာင္းရင္းေတြကအေၾကာင္းရင္းေတြကအေၾကာင္းရင္းေတြကအေၾကာင္းရင္းေတြက    ေျမာက္ျမားလွစြာေျမာက္ျမားလွစြာေျမာက္ျမားလွစြာေျမာက္ျမားလွစြာ...  ...  ...  ...  

ပထမဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ကပထမဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ကပထမဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ကပထမဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္က    ခ်စ္ရမွာေၾကာက္ျခင္းခ်စ္ရမွာေၾကာက္ျခင္းခ်စ္ရမွာေၾကာက္ျခင္းခ်စ္ရမွာေၾကာက္ျခင္း... ... ... ... ရွင္းရွင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္    ခ်စ္ျခင္းကခ်စ္ျခင္းကခ်စ္ျခင္းကခ်စ္ျခင္းက    သာယာမႈ၊သာယာမႈ၊သာယာမႈ၊သာယာမႈ၊    ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊    

ေက်နပ္မႈေတြအစားေက်နပ္မႈေတြအစားေက်နပ္မႈေတြအစားေက်နပ္မႈေတြအစား    နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလာလွ်င္နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလာလွ်င္နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလာလွ်င္နာက်င္မႈေတြခ်ည္းရလာလွ်င္    မည္သူကမည္သူကမည္သူကမည္သူက    ခ်စ္ခ်င္ပါေတာ့မည္နည္းခ်စ္ခ်င္ပါေတာ့မည္နည္းခ်စ္ခ်င္ပါေတာ့မည္နည္းခ်စ္ခ်င္ပါေတာ့မည္နည္း... ... ... ... ဒဒဒဒါေၾကာင့္ါေၾကာင့္ါေၾကာင့္ါေၾကာင့္    နာက်င္ရသည့္နာက်င္ရသည့္နာက်င္ရသည့္နာက်င္ရသည့္    

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ    သူရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။သူရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။သူရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။သူရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါသည္။    

    အေပၚယံအေပၚယံအေပၚယံအေပၚယံ    မိန္းမကုိယ္မိန္းမကုိယ္မိန္းမကုိယ္မိန္းမကုိယ္    ေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝကေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝကေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝကေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝက    နာက်င္တာေတြျဖစ္ႏိုင္သည္။နာက်င္တာေတြျဖစ္ႏိုင္သည္။နာက်င္တာေတြျဖစ္ႏိုင္သည္။နာက်င္တာေတြျဖစ္ႏိုင္သည္။    ေမြးလမ္းေၾကာင္းေတြေမြးလမ္းေၾကာင္းေတြေမြးလမ္းေၾကာင္းေတြေမြးလမ္းေၾကာင္းေတြ    

ေရာဂါပုိးဝင္ေရာက္၍ေရာဂါပုိးဝင္ေရာက္၍ေရာဂါပုိးဝင္ေရာက္၍ေရာဂါပုိးဝင္ေရာက္၍    ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကုိေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကုိေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကုိေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကုိ    ရွာေဖြရသည္။ရွာေဖြရသည္။ရွာေဖြရသည္။ရွာေဖြရသည္။    တစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံ    မည္သည့္ေရာဂါေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘဲမည္သည့္ေရာဂါေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘဲမည္သည့္ေရာဂါေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘဲမည္သည့္ေရာဂါေၾကာင့္မွမဟုတ္ဘဲ    

ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေမြးလမ္းေၾကာင္းကေမြးလမ္းေၾကာင္းကေမြးလမ္းေၾကာင္းက    သဲကႏၲာရပမာသဲကႏၲာရပမာသဲကႏၲာရပမာသဲကႏၲာရပမာ    ေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္လည္းေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္လည္းေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္လည္းေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္လည္း    နာက်င္တတ္ပါသည္။နာက်င္တတ္ပါသည္။နာက်င္တတ္ပါသည္။နာက်င္တတ္ပါသည္။    မိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းနံရံတြင္မိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းနံရံတြင္မိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းနံရံတြင္မိန္းမကုိယ္ေမြးလမ္းေၾကာင္းနံရံတြင္    

အခၽြဲအရည္ၾကည္တုိ႔ကုိအခၽြဲအရည္ၾကည္တုိ႔ကုိအခၽြဲအရည္ၾကည္တုိ႔ကုိအခၽြဲအရည္ၾကည္တုိ႔ကုိ    ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ထုတ္လုပ္ေပးသည့္    ဂလင္းေတြရိွသည္။ဂလင္းေတြရိွသည္။ဂလင္းေတြရိွသည္။ဂလင္းေတြရိွသည္။    ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔ခ်စ္တင္းေႏွာဖုိ႔    စိတ္ဆႏၵေတြစိတ္ဆႏၵေတြစိတ္ဆႏၵေတြစိတ္ဆႏၵေတြ    တက္ႂကြလာၿပီဆိုသည္ႏွင့္တက္ႂကြလာၿပီဆိုသည္ႏွင့္တက္ႂကြလာၿပီဆိုသည္ႏွင့္တက္ႂကြလာၿပီဆိုသည္ႏွင့္    

ထိုနံရံရိွထိုနံရံရိွထိုနံရံရိွထိုနံရံရိွ    ဂလင္းမ်ားကဂလင္းမ်ားကဂလင္းမ်ားကဂလင္းမ်ားက    အလုပ္လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၿပီး    ခၽြဲက်ိက်ိအရည္ၾကည္မ်ားကုိခၽြဲက်ိက်ိအရည္ၾကည္မ်ားကုိခၽြဲက်ိက်ိအရည္ၾကည္မ်ားကုိခၽြဲက်ိက်ိအရည္ၾကည္မ်ားကုိ    စိမ့္ထြစိမ့္ထြစိမ့္ထြစိမ့္ထြက္ေစပါသည္။က္ေစပါသည္။က္ေစပါသည္။က္ေစပါသည္။    ၎အရည္ၾကည္မ်ားက၎အရည္ၾကည္မ်ားက၎အရည္ၾကည္မ်ားက၎အရည္ၾကည္မ်ားက    

လိင္ဆက္ဆံရာတြင္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္လိင္ဆက္ဆံရာတြင္    ေခ်ာေမြ႔ညင္သာေစရန္၊ေခ်ာေမြ႔ညင္သာေစရန္၊ေခ်ာေမြ႔ညင္သာေစရန္၊ေခ်ာေမြ႔ညင္သာေစရန္၊    နာက်င္မႈမရိွေစရန္နာက်င္မႈမရိွေစရန္နာက်င္မႈမရိွေစရန္နာက်င္မႈမရိွေစရန္    ေခ်ာဆီသဖြယ္ေခ်ာဆီသဖြယ္ေခ်ာဆီသဖြယ္ေခ်ာဆီသဖြယ္    ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ၏။ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ၏။ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ၏။ေဆာင္႐ြက္ေပးပါ၏။    အကယ္၍အကယ္၍အကယ္၍အကယ္၍    

အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူကအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူကအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူကအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူက    စိတ္မပါလွ်င္၊စိတ္မပါလွ်င္၊စိတ္မပါလွ်င္၊စိတ္မပါလွ်င္၊    စိတ္တက္ႂကြမႈမရိွလွ်င္စိတ္တက္ႂကြမႈမရိွလွ်င္စိတ္တက္ႂကြမႈမရိွလွ်င္စိတ္တက္ႂကြမႈမရိွလွ်င္    ၎အက်ိအခၽြဲမ်ား၎အက်ိအခၽြဲမ်ား၎အက်ိအခၽြဲမ်ား၎အက်ိအခၽြဲမ်ား    လုံးဝမထြက္။လုံးဝမထြက္။လုံးဝမထြက္။လုံးဝမထြက္။    ထိုအခါထိုအခါထိုအခါထိုအခါ    ခ်စ္တင္းေႏွာသည့္အခါခ်စ္တင္းေႏွာသည့္အခါခ်စ္တင္းေႏွာသည့္အခါခ်စ္တင္းေႏွာသည့္အခါ    

ေခ်ာဆီမရိွသျဖင့္ေခ်ာဆီမရိွသျဖင့္ေခ်ာဆီမရိွသျဖင့္ေခ်ာဆီမရိွသျဖင့္    ပြတ္တိုက္မႈမ်ားပြတ္တိုက္မႈမ်ားပြတ္တိုက္မႈမ်ားပြတ္တိုက္မႈမ်ားသည္သည္သည္သည္    ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ကာဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ကာဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ကာဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ကာ    ပြန္းပ့ဲေစတတ္၏။ပြန္းပ့ဲေစတတ္၏။ပြန္းပ့ဲေစတတ္၏။ပြန္းပ့ဲေစတတ္၏။    ထိုဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ထိုဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ထိုဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ထိုဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္    

ၾကင္နာႏွစ္သိမ့္မႈအစားၾကင္နာႏွစ္သိမ့္မႈအစားၾကင္နာႏွစ္သိမ့္မႈအစားၾကင္နာႏွစ္သိမ့္မႈအစား    နာက်င္မႈကုိသာနာက်င္မႈကုိသာနာက်င္မႈကုိသာနာက်င္မႈကုိသာ    ခံစားရပါလွ်င္ခံစားရပါလွ်င္ခံစားရပါလွ်င္ခံစားရပါလွ်င္    ထိုမိန္းမသားသည္ထိုမိန္းမသားသည္ထိုမိန္းမသားသည္ထိုမိန္းမသားသည္    ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေနာက္တစ္ႀကိမ္    ခ်စ္တင္းေခ်စ္တင္းေခ်စ္တင္းေခ်စ္တင္းေႏွာဖို႔ႏွာဖို႔ႏွာဖို႔ႏွာဖို႔    စိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစား    

ရိွပါဦးမည္တ့ဲလားရိွပါဦးမည္တ့ဲလားရိွပါဦးမည္တ့ဲလားရိွပါဦးမည္တ့ဲလား... ... ... ... စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။    

    နာက်င္မႈတြင္နာက်င္မႈတြင္နာက်င္မႈတြင္နာက်င္မႈတြင္    အေပၚယံနာက်င္မႈေတြအေပၚယံနာက်င္မႈေတြအေပၚယံနာက်င္မႈေတြအေပၚယံနာက်င္မႈေတြ    ရိွႏိုင္သလိုရိွႏိုင္သလိုရိွႏိုင္သလိုရိွႏိုင္သလို    ေမြးလမ္းေေမြးလမ္းေေမြးလမ္းေေမြးလမ္းေၾကာင္း၏ၾကာင္း၏ၾကာင္း၏ၾကာင္း၏    ဟိုးအတြင္းထဲကဟိုးအတြင္းထဲကဟိုးအတြင္းထဲကဟိုးအတြင္းထဲက    နာက်င္တတ္သည္လည္းနာက်င္တတ္သည္လည္းနာက်င္တတ္သည္လည္းနာက်င္တတ္သည္လည္း    

ရိွပါ၏။ရိွပါ၏။ရိွပါ၏။ရိွပါ၏။    အဓိကအမာ်းဆုံးအဓိကအမာ်းဆုံးအဓိကအမာ်းဆုံးအဓိကအမာ်းဆုံး    ျဖစ္ေစတတ္သည့္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ျဖစ္ေစတတ္သည့္    ေရာဂါမ်ားကုိေရာဂါမ်ားကုိေရာဂါမ်ားကုိေရာဂါမ်ားကုိ    ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔လုိသည္။ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔လုိသည္။ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔လုိသည္။ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔လုိသည္။    မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားထဲသုိ႔မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားထဲသုိ႔မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားထဲသုိ႔မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားထဲသုိ႔    ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေရာဂါပိုးမႊားမ်ား    

ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရၿပီးဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရၿပီးဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရၿပီးဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရၿပီး    ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြေၾကာင့္ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြေၾကာင့္ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြေၾကာင့္ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြေၾကာင့္    အထိမခံေ႐ႊပန္းကန္ျဖစ္ေစတတ္သည္။အထိမခံေ႐ႊပန္းကန္ျဖစ္ေစတတ္သည္။အထိမခံေ႐ႊပန္းကန္ျဖစ္ေစတတ္သည္။အထိမခံေ႐ႊပန္းကန္ျဖစ္ေစတတ္သည္။    ေနရာလြဲမွားေနရာလြဲမွားေနရာလြဲမွားေနရာလြဲမွား    

သားအိမ္အတြင္းသားဟူသည့္သားအိမ္အတြင္းသားဟူသည့္သားအိမ္အတြင္းသားဟူသည့္သားအိမ္အတြင္းသားဟူသည့္    သားအိမ္ေဘး၊သားအိမ္ေဘး၊သားအိမ္ေဘး၊သားအိမ္ေဘး၊    သားဥအိမ္စသည္တုိ႔တြင္သားဥအိမ္စသည္တုိ႔တြင္သားဥအိမ္စသည္တုိ႔တြင္သားဥအိမ္စသည္တုိ႔တြင္    ရာသီေသြးမ်ားရာသီေသြးမ်ားရာသီေသြးမ်ားရာသီေသြးမ်ား    စုေဝးျခင္းကလည္းစုေဝးျခင္းကလည္းစုေဝးျခင္းကလည္းစုေဝးျခင္းကလည္း    

ရာသီလာလွ်င္သာမကရာသီလာလွ်င္သာမကရာသီလာလွ်င္သာမကရာသီလာလွ်င္သာမက    လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ပါလိင္ဆက္ဆံရာတြင္ပါလိင္ဆက္ဆံရာတြင္ပါလိင္ဆက္ဆံရာတြင္ပါ    နာက်င္ေစသည္။နာက်င္ေစသည္။နာက်င္ေစသည္။နာက်င္ေစသည္။    သားအိမ္ထဲကသားအိမ္ထဲကသားအိမ္ထဲကသားအိမ္ထဲက    အသားလုံးေတြအသားလုံးေတြအသားလုံးေတြအသားလုံးေတြ    သားဥအိမ္ထဲကသားဥအိမ္ထဲကသားဥအိမ္ထဲကသားဥအိမ္ထဲက    

အဖုအက်ိတ္ေတြေၾကာင့္လည္းအဖုအက်ိတ္ေတြေၾကာင့္လည္းအဖုအက်ိတ္ေတြေၾကာင့္လည္းအဖုအက်ိတ္ေတြေၾကာင့္လည္း    နာက်င္ေစတတ္သည္။နာက်င္ေစတတ္သည္။နာက်င္ေစတတ္သည္။နာက်င္ေစတတ္သည္။    ဝမ္းဗိုက္ထဲဝမ္းဗိုက္ထဲဝမ္းဗိုက္ထဲဝမ္းဗိုက္ထဲ    မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားတြင္    ယခင္ကယခင္ကယခင္ကယခင္က    ခြဲစိတ္ကုခြဲစိတ္ကုခြဲစိတ္ကုခြဲစိတ္ကုသဖူးလွ်င္သဖူးလွ်င္သဖူးလွ်င္သဖူးလွ်င္    

၎ခြဲစိတ္သည့္၎ခြဲစိတ္သည့္၎ခြဲစိတ္သည့္၎ခြဲစိတ္သည့္    ေနရာမ်ား၌ေနရာမ်ား၌ေနရာမ်ား၌ေနရာမ်ား၌    အမာ႐ြတ္မ်ားျဖစ္ၿပီးအမာ႐ြတ္မ်ားျဖစ္ၿပီးအမာ႐ြတ္မ်ားျဖစ္ၿပီးအမာ႐ြတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး    သားအိမ္၊သားအိမ္၊သားအိမ္၊သားအိမ္၊    သားဥအိမ္မ်ားသားဥအိမ္မ်ားသားဥအိမ္မ်ားသားဥအိမ္မ်ား    အခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္း    ေကာ္ေတြႏွင့္ေကာ္ေတြႏွင့္ေကာ္ေတြႏွင့္ေကာ္ေတြႏွင့္    ပူးကပ္လိုက္သလိုပူးကပ္လိုက္သလိုပူးကပ္လိုက္သလိုပူးကပ္လိုက္သလို    

လႈပ္ရွား၍မရဘဲလႈပ္ရွား၍မရဘဲလႈပ္ရွား၍မရဘဲလႈပ္ရွား၍မရဘဲ    အေတာင့္လိုက္ႀကီးအေတာင့္လိုက္ႀကီးအေတာင့္လိုက္ႀကီးအေတာင့္လိုက္ႀကီး    ျဖစ္သြားလွ်င္လည္းျဖစ္သြားလွ်င္လည္းျဖစ္သြားလွ်င္လည္းျဖစ္သြားလွ်င္လည္း    လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါလိင္ဆက္ဆံသည့္အခါလိင္ဆက္ဆံသည့္အခါလိင္ဆက္ဆံသည့္အခါ    နာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိနာက်င္မႈကုိ    ခံစားရေစႏုိင္သည္။ခံစားရေစႏုိင္သည္။ခံစားရေစႏုိင္သည္။ခံစားရေစႏုိင္သည္။    

ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    အေခ်ာအလွေလးကအေခ်ာအလွေလးကအေခ်ာအလွေလးကအေခ်ာအလွေလးက    အဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္မ်ား    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ရပါသနည္းစာမလိပ္ရပါသနည္းစာမလိပ္ရပါသနည္းစာမလိပ္ရပါသနည္း............။။။။    

    ''''''''ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... သမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြး... ... ... ... အခုဆရာေမးမယ့္အခုဆရာေမးမယ့္အခုဆရာေမးမယ့္အခုဆရာေမးမယ့္    ေမးခြန္းေလးေတြကုိေမးခြန္းေလးေတြကုိေမးခြန္းေလးေတြကုိေမးခြန္းေလးေတြကုိ    သမီးရင္ထဲကသမီးရင္ထဲကသမီးရင္ထဲကသမီးရင္ထဲက    ခံစားရတ့ဲအတိုင္းခံစားရတ့ဲအတိုင္းခံစားရတ့ဲအတိုင္းခံစားရတ့ဲအတိုင္း    အမွန္ဆုံးအမွန္ဆုံးအမွန္ဆုံးအမွန္ဆုံး    

အေျဖေပးေနာ္။အေျဖေပးေနာ္။အေျဖေပးေနာ္။အေျဖေပးေနာ္။    ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    မွန္မွန္ကန္ကန္ေလးမွန္မွန္ကန္ကန္ေလးမွန္မွန္ကန္ကန္ေလးမွန္မွန္ကန္ကန္ေလး    ေျဖေပးပါမွေျဖေပးပါမွေျဖေပးပါမွေျဖေပးပါမွ    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    သမီးတုိ႔ရဲ႕သမီးတုိ႔ရဲ႕သမီးတုိ႔ရဲ႕သမီးတုိ႔ရဲ႕    ျပႆနာအေျဖမွန္ကုိျပႆနာအေျဖမွန္ကုိျပႆနာအေျဖမွန္ကုိျပႆနာအေျဖမွန္ကုိ    ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး    

ထိထိေရာက္ေရာထိထိေရာက္ေရာထိထိေရာက္ေရာထိထိေရာက္ေရာက္က္က္က္    ကူညီေပးႏိုင္မွာကူညီေပးႏိုင္မွာကူညီေပးႏိုင္မွာကူညီေပးႏိုင္မွာ... ... ... ... ရွက္လည္းမရွက္နဲ႔၊ရွက္လည္းမရွက္နဲ႔၊ရွက္လည္းမရွက္နဲ႔၊ရွက္လည္းမရွက္နဲ႔၊    ေၾကာက္လည္းမေၾကာက္နဲ႔ေၾကာက္လည္းမေၾကာက္နဲ႔ေၾကာက္လည္းမေၾကာက္နဲ႔ေၾကာက္လည္းမေၾကာက္နဲ႔''''''''    ဟုဟုဟုဟု    သူေျပာေတာ့သူေျပာေတာ့သူေျပာေတာ့သူေျပာေတာ့    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    

မ်က္လုံးကေလးမ်က္လုံးကေလးမ်က္လုံးကေလးမ်က္လုံးကေလး    အဝိုင္းသားႏွင့္အဝိုင္းသားႏွင့္အဝိုင္းသားႏွင့္အဝိုင္းသားႏွင့္    ျပဴးျပဴးေလးျပဴးျပဴးေလးျပဴးျပဴးေလးျပဴးျပဴးေလး    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    စိုက္ၾကည့္ေနသည္။စိုက္ၾကည့္ေနသည္။စိုက္ၾကည့္ေနသည္။စိုက္ၾကည့္ေနသည္။    ''''မျမင္ဝံ့မျမင္ဝံ့မျမင္ဝံ့မျမင္ဝံ့    ေဆးဆရာ၊ေဆးဆရာ၊ေဆးဆရာ၊ေဆးဆရာ၊    မၾကားဝံ့တရားသူႀကီးမၾကားဝံ့တရားသူႀကီးမၾကားဝံ့တရားသူႀကီးမၾကားဝံ့တရားသူႀကီး''''    ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    

စကားေလးၾကားဖူးပါသည္။စကားေလးၾကားဖူးပါသည္။စကားေလးၾကားဖူးပါသည္။စကားေလးၾကားဖူးပါသည္။    တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့    ဆရာဝန္ဟူသည္မွာဆရာဝန္ဟူသည္မွာဆရာဝန္ဟူသည္မွာဆရာဝန္ဟူသည္မွာ    တျခားတျခားတျခားတျခားသူေတြအတြက္သူေတြအတြက္သူေတြအတြက္သူေတြအတြက္    မျမင္ဝံ့၊မျမင္ဝံ့၊မျမင္ဝံ့၊မျမင္ဝံ့၊    မၾကားဝံ့တာေတြမၾကားဝံ့တာေတြမၾကားဝံ့တာေတြမၾကားဝံ့တာေတြ    

မွန္သမွ်မွန္သမွ်မွန္သမွ်မွန္သမွ်    ျမင္ရၾကားရေသာသူျမင္ရၾကားရေသာသူျမင္ရၾကားရေသာသူျမင္ရၾကားရေသာသူ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ယခုေရာယခုေရာယခုေရာယခုေရာ... ... ... ... ဘာေတြျမင္ရ၊ဘာေတြျမင္ရ၊ဘာေတြျမင္ရ၊ဘာေတြျမင္ရ၊    ၾကားရဦးမည္နည္းၾကားရဦးမည္နည္းၾကားရဦးမည္နည္းၾကားရဦးမည္နည္း............    ေဖြးေဖြးကေတာ့ေဖြးေဖြးကေတာ့ေဖြးေဖြးကေတာ့ေဖြးေဖြးကေတာ့    

မ်က္လုံးျပဴးေနတာမ်က္လုံးျပဴးေနတာမ်က္လုံးျပဴးေနတာမ်က္လုံးျပဴးေနတာ    ေသခ်ာသည္။ေသခ်ာသည္။ေသခ်ာသည္။ေသခ်ာသည္။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၈၈၈၈၈၈၈၈))))))))        

ခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိ        ေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာေမႊးဖို႔ရာ        ပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လားပ်ဳိပ်ဳိအခ်ိန္ေပးရဲ႕လား        

        

        

    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    အအအအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားဘယ္ေၾကာင့္မ်ားဘယ္ေၾကာင့္မ်ားဘယ္ေၾကာင့္မ်ား    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ရသနည္းဆိုသည့္စာမလိပ္ရသနည္းဆိုသည့္စာမလိပ္ရသနည္းဆိုသည့္စာမလိပ္ရသနည္းဆိုသည့္    ေမးခြန္း၏အေျဖကုိေမးခြန္း၏အေျဖကုိေမးခြန္း၏အေျဖကုိေမးခြန္း၏အေျဖကုိ    ရွာႏိုင္ဖို႔ကရွာႏိုင္ဖို႔ကရွာႏိုင္ဖို႔ကရွာႏိုင္ဖို႔က    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအဖို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအဖို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအဖို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအဖို႔    အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။    ျပႆနာ၏ျပႆနာ၏ျပႆနာ၏ျပႆနာ၏    အရင္းအျမစ္ျဖစ္ရသည့္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ရသည့္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ရသည့္အရင္းအျမစ္ျဖစ္ရသည့္    အေၾကာင္းရင္းကုိသိအေၾကာင္းရင္းကုိသိအေၾကာင္းရင္းကုိသိအေၾကာင္းရင္းကုိသိလွ်င္လွ်င္လွ်င္လွ်င္    

ေဆးကုသရသည္မွာေဆးကုသရသည္မွာေဆးကုသရသည္မွာေဆးကုသရသည္မွာ    လြယ္လြယ္ေလးျဖစ္သြားလိမ့္မည္။လြယ္လြယ္ေလးျဖစ္သြားလိမ့္မည္။လြယ္လြယ္ေလးျဖစ္သြားလိမ့္မည္။လြယ္လြယ္ေလးျဖစ္သြားလိမ့္မည္။    အ့ဲသည္ေတာ့အ့ဲသည္ေတာ့အ့ဲသည္ေတာ့အ့ဲသည္ေတာ့    မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္    ခ်စ္လိုေသာခ်စ္လိုေသာခ်စ္လိုေသာခ်စ္လိုေသာ    

စိတ္ဆႏၵစိတ္ဆႏၵစိတ္ဆႏၵစိတ္ဆႏၵ    ေပ်ာက္ဆုံးသြားရသနည္းဆိုသည့္ေပ်ာက္ဆုံးသြားရသနည္းဆိုသည့္ေပ်ာက္ဆုံးသြားရသနည္းဆိုသည့္ေပ်ာက္ဆုံးသြားရသနည္းဆိုသည့္    အခ်က္မ်ားကုိအခ်က္မ်ားကုိအခ်က္မ်ားကုိအခ်က္မ်ားကုိ    စဥ္းစားရပါသည္။စဥ္းစားရပါသည္။စဥ္းစားရပါသည္။စဥ္းစားရပါသည္။    

    အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏    ခ်စ္လိုေသာဆႏၵကုိခ်စ္လိုေသာဆႏၵကုိခ်စ္လိုေသာဆႏၵကုိခ်စ္လိုေသာဆႏၵကုိ    လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ    ေဟာ္မုန္းမွာေဟာ္မုန္းမွာေဟာ္မုန္းမွာေဟာ္မုန္းမွာ    TestosteroneTestosteroneTestosteroneTestosterone    ေခၚက်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါ၏။ေခၚက်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါ၏။ေခၚက်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါ၏။ေခၚက်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါ၏။    

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ေလာက္အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ေလာက္အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ေလာက္အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ေလာက္    ပမာဏမမ်ားေသာ္လည္းပမာဏမမ်ားေသာ္လည္းပမာဏမမ်ားေသာ္လည္းပမာဏမမ်ားေသာ္လည္း    ၎ေဟာ္မုန္းပမာဏ၎ေဟာ္မုန္းပမာဏ၎ေဟာ္မုန္းပမာဏ၎ေဟာ္မုန္းပမာဏ    အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္အနည္းငယ္ေတာ့ျဖင့္    အခ်အခ်အခ်အခ်စ္စိတ္ကုိစ္စိတ္ကုိစ္စိတ္ကုိစ္စိတ္ကုိ    

လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ဖို႔လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ဖို႔လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ဖို႔လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ဖို႔    မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္မရိွမျဖစ္    လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။လိုအပ္လွပါသည္။    ၎ေဟာ္မုန္းသည္၎ေဟာ္မုန္းသည္၎ေဟာ္မုန္းသည္၎ေဟာ္မုန္းသည္    သားဥအိမ္ႏွင့္သားဥအိမ္ႏွင့္သားဥအိမ္ႏွင့္သားဥအိမ္ႏွင့္    အင္ဒရီနယ္ဂလင္းေခၚအင္ဒရီနယ္ဂလင္းေခၚအင္ဒရီနယ္ဂလင္းေခၚအင္ဒရီနယ္ဂလင္းေခၚ    

ေက်ာက္ကပ္၏အထက္ရိွေက်ာက္ကပ္၏အထက္ရိွေက်ာက္ကပ္၏အထက္ရိွေက်ာက္ကပ္၏အထက္ရိွ    ဂလင္းေလးမွဂလင္းေလးမွဂလင္းေလးမွဂလင္းေလးမွ    ညီတူမွ်တူညီတူမွ်တူညီတူမွ်တူညီတူမွ်တူ    ထုတ္လုပ္ေပး၏။ထုတ္လုပ္ေပး၏။ထုတ္လုပ္ေပး၏။ထုတ္လုပ္ေပး၏။    ၎ေဟာ္မုန္းမ်ား၎ေဟာ္မုန္းမ်ား၎ေဟာ္မုန္းမ်ား၎ေဟာ္မုန္းမ်ား    ထုတ္လုပ္မႈနည္းသြားေသာထုတ္လုပ္မႈနည္းသြားေသာထုတ္လုပ္မႈနည္းသြားေသာထုတ္လုပ္မႈနည္းသြားေသာ    

သားဥအိမ္ကုိခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေသာအခါ၊သားဥအိမ္ကုိခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေသာအခါ၊သားဥအိမ္ကုိခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေသာအခါ၊သားဥအိမ္ကုိခြဲစိတ္ဖယ္ရွားၿပီးေသာအခါ၊    ကင္ဆာေဆးမ်ားေပး၍ကင္ဆာေဆးမ်ားေပး၍ကင္ဆာေဆးမ်ားေပး၍ကင္ဆာေဆးမ်ားေပး၍    ကုသၿပီးေသာကုသၿပီးေသာကုသၿပီးေသာကုသၿပီးေသာအခါမ်ားတြင္အခါမ်ားတြင္အခါမ်ားတြင္အခါမ်ားတြင္    ခ်စ္လိုစိတ္ခ်စ္လိုစိတ္ခ်စ္လိုစိတ္ခ်စ္လိုစိတ္    

ေပ်ာက္ဆုံးသြားတတ္သည္။ေပ်ာက္ဆုံးသြားတတ္သည္။ေပ်ာက္ဆုံးသြားတတ္သည္။ေပ်ာက္ဆုံးသြားတတ္သည္။    
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    ေဟာ္မုန္းမ်ားပုံမမွန္ျဖစ္တတ္ေသာေဟာ္မုန္းမ်ားပုံမမွန္ျဖစ္တတ္ေသာေဟာ္မုန္းမ်ားပုံမမွန္ျဖစ္တတ္ေသာေဟာ္မုန္းမ်ားပုံမမွန္ျဖစ္တတ္ေသာ    အခါမ်ားျဖစ္သည့္အခါမ်ားျဖစ္သည့္အခါမ်ားျဖစ္သည့္အခါမ်ားျဖစ္သည့္    ရာသီမလာမီရာသီမလာမီရာသီမလာမီရာသီမလာမီ    စိတ္တင္းက်ပ္စိတ္တင္းက်ပ္စိတ္တင္းက်ပ္စိတ္တင္းက်ပ္    ႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္မ်ား၊႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္မ်ား၊႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္မ်ား၊႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္မ်ား၊    

ကေလးေမြးၿပီးခါစကေလးေမြးၿပီးခါစကေလးေမြးၿပီးခါစကေလးေမြးၿပီးခါစ    မီးတြင္းခ်ိန္မ်ား၊မီးတြင္းခ်ိန္မ်ား၊မီးတြင္းခ်ိန္မ်ား၊မီးတြင္းခ်ိန္မ်ား၊    ေသြးဆုံးၿပီးစအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေသြးဆုံးၿပီးစအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေသြးဆုံးၿပီးစအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေသြးဆုံးၿပီးစအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း    ဤသုိ႔ဤပုံဤသုိ႔ဤပုံဤသုိ႔ဤပုံဤသုိ႔ဤပုံ    ဆႏၵေတြဆႏၵေတြဆႏၵေတြဆႏၵေတြ    ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ပါသည္။ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ပါသည္။ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ပါသည္။ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ပါသည္။    

    ခႏၶာကုိယ္တြင္ခႏၶာကုိယ္တြင္ခႏၶာကုိယ္တြင္ခႏၶာကုိယ္တြင္............    ျဖစ္တတ္ေသာျဖစ္တတ္ေသာျဖစ္တတ္ေသာျဖစ္တတ္ေသာ    ေရာဂါေတြကုိေရာဂါေတြကုိေရာဂါေတြကုိေရာဂါေတြကုိ    ရွာေဖြရသည္ကမွရွာေဖြရသည္ကမွရွာေဖြရသည္ကမွရွာေဖြရသည္ကမွ    လြယ္ကူႏိုင္ေသးသည္။လြယ္ကူႏိုင္ေသးသည္။လြယ္ကူႏိုင္ေသးသည္။လြယ္ကူႏိုင္ေသးသည္။    ပုိ၍ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးကာပုိ၍ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးကာပုိ၍ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးကာပုိ၍ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးကာ    

နားလည္ရခက္သည္ကေတာ့နားလည္ရခက္သည္ကေတာ့နားလည္ရခက္သည္ကေတာ့နားလည္ရခက္သည္ကေတာ့    စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ    အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါ၏။    အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္    ရမၼက္စိတ္ကရမၼက္စိတ္ကရမၼက္စိတ္ကရမၼက္စိတ္က    

မည္မွ်အေရးႀကီးသည့္မည္မွ်အေရးႀကီးသည့္မည္မွ်အေရးႀကီးသည့္မည္မွ်အေရးႀကီးသည့္    အခန္းက႑မွအခန္းက႑မွအခန္းက႑မွအခန္းက႑မွ    ပါဝင္ပါသနည္း။ပါဝင္ပါသနည္း။ပါဝင္ပါသနည္း။ပါဝင္ပါသနည္း။    အမ်ဳိးသမီး၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္အမ်ဳိးသမီး၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္အမ်ဳိးသမီး၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္အမ်ဳိးသမီး၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္    ဤရဤရဤရဤရမၼက္စိတ္၏မၼက္စိတ္၏မၼက္စိတ္၏မၼက္စိတ္၏    အခန္းက႑ကအခန္းက႑ကအခန္းက႑ကအခန္းက႑က    

တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္    မတူေရးခ်မတူေရးခ်မတူေရးခ်မတူေရးခ ်   မတူႏုိင္ေပ။မတူႏုိင္ေပ။မတူႏုိင္ေပ။မတူႏုိင္ေပ။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတို႔    ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္    ဤအခ်စ္ျပႆနာမ်ားကုိဤအခ်စ္ျပႆနာမ်ားကုိဤအခ်စ္ျပႆနာမ်ားကုိဤအခ်စ္ျပႆနာမ်ားကုိ    

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရသည့္အခါတြင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရသည့္အခါတြင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရသည့္အခါတြင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရသည့္အခါတြင္    အခါခပ္သိမ္းအခါခပ္သိမ္းအခါခပ္သိမ္းအခါခပ္သိမ္း    ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကုိခ်ည္းေရာဂါေဝဒနာမ်ားကုိခ်ည္းေရာဂါေဝဒနာမ်ားကုိခ်ည္းေရာဂါေဝဒနာမ်ားကုိခ်ည္း    ေဇာင္းေပးကာေဇာင္းေပးကာေဇာင္းေပးကာေဇာင္းေပးကာ    တစ္ဖက္သတ္စဥ္းစားေန၍တစ္ဖက္သတ္စဥ္းစားေန၍တစ္ဖက္သတ္စဥ္းစားေန၍တစ္ဖက္သတ္စဥ္းစားေန၍    

လက္ေတြ႔တြင္လက္ေတြ႔တြင္လက္ေတြ႔တြင္လက္ေတြ႔တြင္    အဆင္မေျပႏိုင္။အဆင္မေျပႏိုင္။အဆင္မေျပႏိုင္။အဆင္မေျပႏိုင္။    အမ်ဳိးသမီးအမ်ဳိးသမီးအမ်ဳိးသမီးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝကုိတစ္ဦး၏ဘဝကုိတစ္ဦး၏ဘဝကုိတစ္ဦး၏ဘဝကုိ    မည္သုိ႔ရင္ဆိုင္လႈပ္ရွားမည္သုိ႔ရင္ဆိုင္လႈပ္ရွားမည္သုိ႔ရင္ဆိုင္လႈပ္ရွားမည္သုိ႔ရင္ဆိုင္လႈပ္ရွား    စိတ္ေနသေဘာထားရိွသနည္း။စိတ္ေနသေဘာထားရိွသနည္း။စိတ္ေနသေဘာထားရိွသနည္း။စိတ္ေနသေဘာထားရိွသနည္း။    

၎သေဘာထားေတြက၎သေဘာထားေတြက၎သေဘာထားေတြက၎သေဘာထားေတြက    မည္သည့္အမည္သည့္အမည္သည့္အမည္သည့္အရာေတြအေပၚရာေတြအေပၚရာေတြအေပၚရာေတြအေပၚ    အဓိကေဇာင္းေပး၍အဓိကေဇာင္းေပး၍အဓိကေဇာင္းေပး၍အဓိကေဇာင္းေပး၍    တန္ဖိုးထားတန္ဖိုးထားတန္ဖိုးထားတန္ဖိုးထား    ဦးစားေပးပါသနည္း။ဦးစားေပးပါသနည္း။ဦးစားေပးပါသနည္း။ဦးစားေပးပါသနည္း။    ဤအခ်က္မ်ားကုိပါဤအခ်က္မ်ားကုိပါဤအခ်က္မ်ားကုိပါဤအခ်က္မ်ားကုိပါ    

အၿမဲတေစအၿမဲတေစအၿမဲတေစအၿမဲတေစ    ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။    

    အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏    လက္ရိွျဖစ္တည္ေနေသာလက္ရိွျဖစ္တည္ေနေသာလက္ရိွျဖစ္တည္ေနေသာလက္ရိွျဖစ္တည္ေနေသာ    ဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိ    သ႐ုပ္ခြဲ၍သ႐ုပ္ခြဲ၍သ႐ုပ္ခြဲ၍သ႐ုပ္ခြဲ၍    ေလ့လာၾကည့္ေလ့လာၾကည့္ေလ့လာၾကည့္ေလ့လာၾကည့္ပါဘိ။ပါဘိ။ပါဘိ။ပါဘိ။    အ့ံၾသဖြယ္ရာအ့ံၾသဖြယ္ရာအ့ံၾသဖြယ္ရာအ့ံၾသဖြယ္ရာ    

ထူးျခားဆန္းျပားေသာထူးျခားဆန္းျပားေသာထူးျခားဆန္းျပားေသာထူးျခားဆန္းျပားေသာ    အေရာင္အေသြးမ်ဳိးစုံႏွင့္အေရာင္အေသြးမ်ဳိးစုံႏွင့္အေရာင္အေသြးမ်ဳိးစုံႏွင့္အေရာင္အေသြးမ်ဳိးစုံႏွင့္    ဘဝမ်ဳိးစုံအဖုံဖုံတုိ႔ဘဝမ်ဳိးစုံအဖုံဖုံတုိ႔ဘဝမ်ဳိးစုံအဖုံဖုံတုိ႔ဘဝမ်ဳိးစုံအဖုံဖုံတုိ႔    ေရာင္စုံေရာယွက္ေနသည္ကုိေရာင္စုံေရာယွက္ေနသည္ကုိေရာင္စုံေရာယွက္ေနသည္ကုိေရာင္စုံေရာယွက္ေနသည္ကုိ    ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။    

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာတစ္ခ်ိန္တည္းမွာ... ... ... ... အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္    အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း    ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းပညာရွင္တစ္ဦးလည္းပညာရွင္တစ္ဦးလည္းပညာရွင္တစ္ဦးလည္း    ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။ျဖစ္ႏိုင္သည္။    ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ    ဆရာဝန္၊ဆရာဝန္၊ဆရာဝန္၊ဆရာဝန္၊    

ေရွ႕ေန၊ေရွ႕ေန၊ေရွ႕ေန၊ေရွ႕ေန၊    ေက်ာင္းဆရာမေက်ာင္းဆရာမေက်ာင္းဆရာမေက်ာင္းဆရာမ၊၊၊၊    စီးပြားေရးပညာရွင္၊စီးပြားေရးပညာရွင္၊စီးပြားေရးပညာရွင္၊စီးပြားေရးပညာရွင္၊    ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာစသည္ျဖင့္ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာစသည္ျဖင့္ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာစသည္ျဖင့္ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာစသည္ျဖင့္    အလြန္မ်ားေသာအလြန္မ်ားေသာအလြန္မ်ားေသာအလြန္မ်ားေသာ    အလုပ္ေတြအလုပ္ေတြအလုပ္ေတြအလုပ္ေတြ    

ေတာင္လိုပုံေနသည့္ၾကားေတာင္လိုပုံေနသည့္ၾကားေတာင္လိုပုံေနသည့္ၾကားေတာင္လိုပုံေနသည့္ၾကား    ေျပးလႊားေျပးလႊားေျပးလႊားေျပးလႊား    လႈပ္ရွားေနရသည္မ်ဳိးရိွမည္။လႈပ္ရွားေနရသည္မ်ဳိးရိွမည္။လႈပ္ရွားေနရသည္မ်ဳိးရိွမည္။လႈပ္ရွားေနရသည္မ်ဳိးရိွမည္။    ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ပင္လွ်င္ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ပင္လွ်င္ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ပင္လွ်င္ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ပင္လွ်င္    အလုပ္ခြင္မွအလုပ္ခြင္မွအလုပ္ခြင္မွအလုပ္ခြင္မွ    

အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္    အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္သုိ႔အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္သုိ႔အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္သုိ႔အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္သုိ႔    ဘဝသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲသြားျပန္၏။ဘဝသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲသြားျပန္၏။ဘဝသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲသြားျပန္၏။ဘဝသြင္ျပင္ေျပာင္းလဲသြားျပန္၏။    အိမ္ေထာင္စုတစ္အိမ္ေထာင္စုတစ္အိမ္ေထာင္စုတစ္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလုံး၏စုလုံး၏စုလုံး၏စုလုံး၏    

စားေရး၊စားေရး၊စားေရး၊စားေရး၊    ဝတ္ေရး၊ဝတ္ေရး၊ဝတ္ေရး၊ဝတ္ေရး၊    ေနေရး၊ေနေရး၊ေနေရး၊ေနေရး၊    ထိုင္ေရး၊ထိုင္ေရး၊ထိုင္ေရး၊ထိုင္ေရး၊    တိုလီမိုလီကိစၥအဝဝေတြႏွင့္တိုလီမိုလီကိစၥအဝဝေတြႏွင့္တိုလီမိုလီကိစၥအဝဝေတြႏွင့္တိုလီမိုလီကိစၥအဝဝေတြႏွင့္    မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အလုပ္႐ႈပ္မည္နည္း။မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အလုပ္႐ႈပ္မည္နည္း။မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အလုပ္႐ႈပ္မည္နည္း။မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အလုပ္႐ႈပ္မည္နည္း။    စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။စဥ္းစားၾကည့္ပါဘိ။    

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္    ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္    ကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိ    ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးေနေသာႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးေနေသာႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးေနေသာႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးေနေသာ    သားသည္မိခင္လည္းသားသည္မိခင္လည္းသားသည္မိခင္လည္းသားသည္မိခင္လည္း    ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။    

ကေလးကလည္းကေလးကလည္းကေလးကလည္းကေလးကလည္း    ႏို႔စို႔ေနသည့္ႏို႔စို႔ေနသည့္ႏို႔စို႔ေနသည့္ႏို႔စို႔ေနသည့္    ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကေလးတစ္ေယာက္တည္းမကႏိုင္ေသးဘဲတည္းမကႏိုင္ေသးဘဲတည္းမကႏိုင္ေသးဘဲတည္းမကႏိုင္ေသးဘဲ    ပုစုခ႐ုေတြပုစုခ႐ုေတြပုစုခ႐ုေတြပုစုခ႐ုေတြ    တစ္ပုံတစ္ပင္တစ္ပုံတစ္ပင္တစ္ပုံတစ္ပင္တစ္ပုံတစ္ပင္    ရိွေနႏိုင္၏။ရိွေနႏိုင္၏။ရိွေနႏိုင္၏။ရိွေနႏိုင္၏။    ဒါတင္ပဲလားဒါတင္ပဲလားဒါတင္ပဲလားဒါတင္ပဲလား... ... ... ... 

ထိုကေလးတို႔ေမေမသည္ထိုကေလးတို႔ေမေမသည္ထိုကေလးတို႔ေမေမသည္ထိုကေလးတို႔ေမေမသည္    အိမ္ေထာင္စုထဲ၌အိမ္ေထာင္စုထဲ၌အိမ္ေထာင္စုထဲ၌အိမ္ေထာင္စုထဲ၌    မိခင္အိုမိခင္အိုမိခင္အိုမိခင္အို    ဖခင္အိုေတြဖခင္အိုေတြဖခင္အိုေတြဖခင္အိုေတြ    အသက္ရွိထင္ရွားအသက္ရွိထင္ရွားအသက္ရွိထင္ရွားအသက္ရွိထင္ရွား    ရိွေနေသးသည္ဆိုပါကရိွေနေသးသည္ဆိုပါကရိွေနေသးသည္ဆိုပါကရိွေနေသးသည္ဆိုပါက    

ထိုဘိုးဘိုးဘြားဘြားတို႔အားထိုဘိုးဘိုးဘြားဘြားတို႔အားထိုဘိုးဘိုးဘြားဘြားတို႔အားထိုဘိုးဘိုးဘြားဘြားတို႔အား    ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္    ဂ႐ုစိုက္ရေသာဂ႐ုစိုက္ရေသာဂ႐ုစိုက္ရေသာဂ႐ုစိုက္ရေသာ    သမီးလိမၼာေလးေရာသမီးလိမၼာေလးေရာသမီးလိမၼာေလးေရာသမီးလိမၼာေလးေရာ    မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။    ဒါတင္ဒါတင္ဒါတင္ဒါတင္    

ကပါကပါကပါကပါဦးမည္တ့ဲလား။ဦးမည္တ့ဲလား။ဦးမည္တ့ဲလား။ဦးမည္တ့ဲလား။    တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကတခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကတခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကတခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက    ထိုမွ်ႏွင့္ပင္ထိုမွ်ႏွင့္ပင္ထိုမွ်ႏွင့္ပင္ထိုမွ်ႏွင့္ပင္    သူတို႔၏ဘဝကုိသူတို႔၏ဘဝကုိသူတို႔၏ဘဝကုိသူတို႔၏ဘဝကုိ    ေဘာင္ခတ္ထားသည္မဟုတ္။ေဘာင္ခတ္ထားသည္မဟုတ္။ေဘာင္ခတ္ထားသည္မဟုတ္။ေဘာင္ခတ္ထားသည္မဟုတ္။    ဟိုးအေဝးကဟိုးအေဝးကဟိုးအေဝးကဟိုးအေဝးက    

မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းထိေအာင္မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းထိေအာင္မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းထိေအာင္မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းထိေအာင္    ဘဝကုိ႐ြက္လႊင့္၍ဘဝကုိ႐ြက္လႊင့္၍ဘဝကုိ႐ြက္လႊင့္၍ဘဝကုိ႐ြက္လႊင့္၍    အမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား    ((((အမ်ဳိးသမီးေရးရာအမ်ဳိးသမီးေရးရာအမ်ဳိးသမီးေရးရာအမ်ဳိးသမီးေရးရာ    စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း) ) ) ) 

စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္... ... ... ... မအားမလပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္မအားမလပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္မအားမလပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္မအားမလပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္    လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းတြင္လည္းတြင္လည္းတြင္လည္း    မိတ္ေဆြေတြ၊မိတ္ေဆြေတြ၊မိတ္ေဆြေတြ၊မိတ္ေဆြေတြ၊    အသိုင္းအဝုိင္းေတြအသိုင္းအဝုိင္းေတြအသိုင္းအဝုိင္းေတြအသိုင္းအဝုိင္းေတြ    

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္    လႈပ္ရွားေနတတ္ေသးသည္ပဲလႈပ္ရွားေနတတ္ေသးသည္ပဲလႈပ္ရွားေနတတ္ေသးသည္ပဲလႈပ္ရွားေနတတ္ေသးသည္ပဲ... ... ... ... ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ထိုသို႔ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ထိုသို႔ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ထိုသို႔ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ထိုသို႔ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏    အေရာင္စုံအေသြးစုံ၊အေရာင္စုံအေသြးစုံ၊အေရာင္စုံအေသြးစုံ၊အေရာင္စုံအေသြးစုံ၊    

ဆန္းျပားလွသည့္ဆန္းျပားလွသည့္ဆန္းျပားလွသည့္ဆန္းျပားလွသည့္    ဘဝဆိုေသာဘဝဆိုေသာဘဝဆိုေသာဘဝဆိုေသာ    လိပ္ျပာကြက္ေလးထဲတြင္လိပ္ျပာကြက္ေလးထဲတြင္လိပ္ျပာကြက္ေလးထဲတြင္လိပ္ျပာကြက္ေလးထဲတြင္    လင္ေယာက္်ားအေပၚထားသည့္လင္ေယာက္်ားအေပၚထားသည့္လင္ေယာက္်ားအေပၚထားသည့္လင္ေယာက္်ားအေပၚထားသည့္    ခ်စ္ရမၼက္ကခ်စ္ရမၼက္ကခ်စ္ရမၼက္ကခ်စ္ရမၼက္က    

မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါဝင္ေနမည္မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါဝင္ေနမည္မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါဝင္ေနမည္မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားပါဝင္ေနမည္နည္းနည္းနည္းနည္း... ... ... ... သူမကေရာသူမကေရာသူမကေရာသူမကေရာ    ထိုကိစၥကုိထိုကိစၥကုိထိုကိစၥကုိထိုကိစၥကုိ    မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်    အေရးအေရးအေရးအေရးတႀကီးတႀကီးတႀကီးတႀကီး    ေနရာေပးမည္နည္းေနရာေပးမည္နည္းေနရာေပးမည္နည္းေနရာေပးမည္နည္း... ... ... ... 

ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဘိ။ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဘိ။ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဘိ။ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဘိ။    

    ခ်စ္သူႏွင့္ခ်စ္သူႏွင့္ခ်စ္သူႏွင့္ခ်စ္သူႏွင့္    စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းကေတာ့စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းကေတာ့စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းကေတာ့စေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းကေတာ့    ခ်စ္သူကသာခ်စ္သူကသာခ်စ္သူကသာခ်စ္သူကသာ    သူမ၏ကမာၻတစ္ခု၊သူမ၏ကမာၻတစ္ခု၊သူမ၏ကမာၻတစ္ခု၊သူမ၏ကမာၻတစ္ခု၊    ခ်စ္သူမ်က္ႏွာသည္သာခ်စ္သူမ်က္ႏွာသည္သာခ်စ္သူမ်က္ႏွာသည္သာခ်စ္သူမ်က္ႏွာသည္သာ    သူမ၏ဘဝတစ္ခုလုံးသူမ၏ဘဝတစ္ခုလုံးသူမ၏ဘဝတစ္ခုလုံးသူမ၏ဘဝတစ္ခုလုံး... ... ... ... 

က်န္သည့္ကိစၥေတြအားလုံးက်န္သည့္ကိစၥေတြအားလုံးက်န္သည့္ကိစၥေတြအားလုံးက်န္သည့္ကိစၥေတြအားလုံး    ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ၊ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ၊ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ၊ဖြဲႏွင့္ဆန္ကြဲ၊    ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစကေတာ့ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစကေတာ့ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစကေတာ့ခ်စ္စခင္စၾကင္နာစကေတာ့    ခ်စ္ရမၼက္ကခ်စ္ရမၼက္ကခ်စ္ရမၼက္ကခ်စ္ရမၼက္က    ေရွ႕တန္းကေရွ႕တန္းကေရွ႕တန္းကေရွ႕တန္းက    ေနရာယူထားမွာေနရာယူထားမွာေနရာယူထားမွာေနရာယူထားမွာ    

ေသခ်ာသည္။ေသခ်ာသည္။ေသခ်ာသည္။ေသခ်ာသည္။    တျခားကိစၥေတြကတျခားကိစၥေတြကတျခားကိစၥေတြကတျခားကိစၥေတြက    ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္ဤမွ်ေလာက္    သူမ၏စိတ္ထားႏွလုံးသားထဲမွာသူမ၏စိတ္ထားႏွလုံးသားထဲမွာသူမ၏စိတ္ထားႏွလုံးသားထဲမွာသူမ၏စိတ္ထားႏွလုံးသားထဲမွာ    မရိွႏိုင္။မရိွႏိုင္။မရိွႏိုင္။မရိွႏိုင္။    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    

အခ်ိန္ေတြၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်အခ်ိန္ေတြၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်အခ်ိန္ေတြၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်အခ်ိန္ေတြၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်    ခုနကခုနကခုနကခုနက    တျခားတျခားတျခားတျခား    ဘဝဘဝဘဝဘဝ... ... ... ... ဘဝဘဝဘဝဘဝ    ေတြ၏အစိတ္အပုိင္းလက္တံေတြကေတြ၏အစိတ္အပုိင္းလက္တံေတြကေတြ၏အစိတ္အပုိင္းလက္တံေတြကေတြ၏အစိတ္အပုိင္းလက္တံေတြက    ခ်စ္သူ၏ေနရာထဲကုိခ်စ္သူ၏ေနရာထဲကုိခ်စ္သူ၏ေနရာထဲကုိခ်စ္သူ၏ေနရာထဲကုိ    

လုယူထိုးေဖာက္ကာလုယူထိုးေဖာက္ကာလုယူထိုးေဖာက္ကာလုယူထိုးေဖာက္ကာ    နယ္ခ်ဲ႕လာေခ်ၿပီ။နယ္ခ်ဲ႕လာေခ်ၿပီ။နယ္ခ်ဲ႕လာေခ်ၿပီ။နယ္ခ်ဲ႕လာေခ်ၿပီ။    မိခင္တစ္ဦး၊မိခင္တစ္ဦး၊မိခင္တစ္ဦး၊မိခင္တစ္ဦး၊    အိမ္ရွင္အိမ္ရွင္အိမ္ရွင္အိမ္ရွင္မတစ္ဦး၏ဘဝကမတစ္ဦး၏ဘဝကမတစ္ဦး၏ဘဝကမတစ္ဦး၏ဘဝက    ႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလြန္းလွသည္မို႔႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလြန္းလွသည္မို႔႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလြန္းလွသည္မို႔႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားလြန္းလွသည္မို႔... ... ... ... 
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ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်    ((((ယခင္ကေတာ့ယခင္ကေတာ့ယခင္ကေတာ့ယခင္ကေတာ့    ခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိခ်စ္သူကုိကုိ) ) ) ) အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    အိမ္ကဘူဒါးႀကီးအတြက္အိမ္ကဘူဒါးႀကီးအတြက္အိမ္ကဘူဒါးႀကီးအတြက္အိမ္ကဘူဒါးႀကီးအတြက္    အခ်ိန္ေပးမႈေတြ၊အခ်ိန္ေပးမႈေတြ၊အခ်ိန္ေပးမႈေတြ၊အခ်ိန္ေပးမႈေတြ၊    ဦးစားေပးမႈေတြဦးစားေပးမႈေတြဦးစားေပးမႈေတြဦးစားေပးမႈေတြ    

ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္    ထိုသူ႔အတြက္ထိုသူ႔အတြက္ထိုသူ႔အတြက္ထိုသူ႔အတြက္    ခ်စ္ရမၼက္ေတြကခ်စ္ရမၼက္ေတြကခ်စ္ရမၼက္ေတြကခ်စ္ရမၼက္ေတြက    တျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္းတျဖည္းျဖည္း    မိွန္ေဖ်ာ့မိွန္ေဖ်ာ့မိွန္ေဖ်ာ့မိွန္ေဖ်ာ့    ေေေေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ကပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ကပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ကပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္က    

သဘာဝပဲမဟုတ္ပါလားသဘာဝပဲမဟုတ္ပါလားသဘာဝပဲမဟုတ္ပါလားသဘာဝပဲမဟုတ္ပါလား။။။။        

    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းႏွင့္    ပတ္သက္ေသာပတ္သက္ေသာပတ္သက္ေသာပတ္သက္ေသာ    ျပႆနာႀကံဳဆုံလာရသည့္ျပႆနာႀကံဳဆုံလာရသည့္ျပႆနာႀကံဳဆုံလာရသည့္ျပႆနာႀကံဳဆုံလာရသည့္    အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    

အခ်ိန္ကုိအခ်ိန္ကုိအခ်ိန္ကုိအခ်ိန္ကုိ    ခြဲေဝသုံးစြဲသနည္းခြဲေဝသုံးစြဲသနည္းခြဲေဝသုံးစြဲသနည္းခြဲေဝသုံးစြဲသနည္း    Time Table of Life Time Table of Life Time Table of Life Time Table of Life ကုိကုိကုိကုိ    စိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစားစိတ္ဝင္တစား    ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကည့္ဖို႔ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကည့္ဖို႔ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကည့္ဖို႔ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကည့္ဖို႔    အေရးႀကီးပါသည္။အေရးႀကီးပါသည္။အေရးႀကီးပါသည္။အေရးႀကီးပါသည္။    

    ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္ရက္သတၱတစ္ပတ္တြင္    မိသားစုႏွင့္အတူေနခ်ိန္ကမိသားစုႏွင့္အတူေနခ်ိန္ကမိသားစုႏွင့္အတူေနခ်ိန္ကမိသားစုႏွင့္အတူေနခ်ိန္က    မည္မွ်နည္းမည္မွ်နည္းမည္မွ်နည္းမည္မွ်နည္း... ... ... ... အလုပ္ခြင္အလုပ္ခြင္အလုပ္ခြင္အလုပ္ခြင္    ((((ျပင္ပေရာျပင္ပေရာျပင္ပေရာျပင္ပေရာ... ... ... ... အိမ္တြင္းမႈအိမ္တြင္းမႈအိမ္တြင္းမႈအိမ္တြင္းမႈ    

အလုပ္မ်ားေရာအလုပ္မ်ားေရာအလုပ္မ်ားေရာအလုပ္မ်ားေရာ) ) ) ) တြင္တြင္တြင္တြင္    အခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြအခ်ိန္ေတြ    မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်    ကုန္ဆုံးေနသနည္း။ကုန္ဆုံးေနသနည္း။ကုန္ဆုံးေနသနည္း။ကုန္ဆုံးေနသနည္း။    မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊    တျခားမိတ္ေဆြတျခားမိတ္ေဆြတျခားမိတ္ေဆြတျခားမိတ္ေဆြ    သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္    

လူမႈေရးကိစၥေတြတြင္လူမႈေရးကိစၥေတြတြင္လူမႈေရးကိစၥေတြတြင္လူမႈေရးကိစၥေတြတြင္    ကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္ကကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္ကကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္ကကုန္ဆုံးသည့္အခ်ိန္က    မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်... ... ... ... သူမတစ္ဦးတည္းသူမတစ္ဦးတည္းသူမတစ္ဦးတည္းသူမတစ္ဦးတည္း    သူမဝါသနာပါရာကုိသူမဝါသနာပါရာကုိသူမဝါသနာပါရာကုိသူမဝါသနာပါရာကုိ    လုပ္သည့္အခ်ိန္ကလုပ္သည့္အခ်ိန္ကလုပ္သည့္အခ်ိန္ကလုပ္သည့္အခ်ိန္က    မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်မည္မွ်............    

ေနာက္ဆုံးသူေနာက္ဆုံးသူေနာက္ဆုံးသူေနာက္ဆုံးသူမ၏မ၏မ၏မ၏    အိမ္ကလူႀကီးအတြက္အိမ္ကလူႀကီးအတြက္အိမ္ကလူႀကီးအတြက္အိမ္ကလူႀကီးအတြက္    ေပးသည့္အခ်ိန္ကေပးသည့္အခ်ိန္ကေပးသည့္အခ်ိန္ကေပးသည့္အခ်ိန္က    ရာႏႈန္းမည္မွ်ရိွသနည္း။ရာႏႈန္းမည္မွ်ရိွသနည္း။ရာႏႈန္းမည္မွ်ရိွသနည္း။ရာႏႈန္းမည္မွ်ရိွသနည္း။    ဒါကမွဒါကမွဒါကမွဒါကမွ    တကယ့္ခ်စ္သူအတြက္တကယ့္ခ်စ္သူအတြက္တကယ့္ခ်စ္သူအတြက္တကယ့္ခ်စ္သူအတြက္    

ေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္။ေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္။ေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္။ေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မည္။    ေဖြးေဖြးေရေဖြးေဖြးေရေဖြးေဖြးေရေဖြးေဖြးေရ... ... ... ... မင္းရဲ႕အခ်ိန္ေတြထဲကမင္းရဲ႕အခ်ိန္ေတြထဲကမင္းရဲ႕အခ်ိန္ေတြထဲကမင္းရဲ႕အခ်ိန္ေတြထဲက    ဘယ္ေလာက္ကုိမ်ားဘယ္ေလာက္ကုိမ်ားဘယ္ေလာက္ကုိမ်ားဘယ္ေလာက္ကုိမ်ား    ကုိေက်ာ္စြာႀကီးအတြက္ကုိေက်ာ္စြာႀကီးအတြက္ကုိေက်ာ္စြာႀကီးအတြက္ကုိေက်ာ္စြာႀကီးအတြက္    

ခ်န္ထားသလဲခ်န္ထားသလဲခ်န္ထားသလဲခ်န္ထားသလဲ... ... ... ... သဲသဲဆိုသည့္သဲသဲဆိုသည့္သဲသဲဆိုသည့္သဲသဲဆိုသည့္    သမီးေလးကုိခ်ည္းသမီးေလးကုိခ်ည္းသမီးေလးကုိခ်ည္းသမီးေလးကုိခ်ည္း    ေပးေတာ့မည္လားေပးေတာ့မည္လားေပးေတာ့မည္လားေပးေတာ့မည္လား... ... ... ... တျခားဘယ္ကိစၥေတြကုိတျခားဘယ္ကိစၥေတြကုိတျခားဘယ္ကိစၥေတြကုိတျခားဘယ္ကိစၥေတြကုိ    

ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးသလဲဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးသလဲဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးသလဲဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးသလဲ............    ေျပာပါဦးဟုေျပာပါဦးဟုေျပာပါဦးဟုေျပာပါဦးဟု    ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြ    ထုတ္ရပါေတာ့မည္။ထုတ္ရပါေတာ့မည္။ထုတ္ရပါေတာ့မည္။ထုတ္ရပါေတာ့မည္။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၂၂၂၂၂၂၂၂၉၉၉၉၉၉၉၉))))))))        

မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္        ဒဒဒဒဒဒဒဒါါါါါါါါ........................        အခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လားအခ်စ္လား        

        

        

    ေဖြးေဖြးတုိ႔ေဖြးေဖြးတုိ႔ေဖြးေဖြးတုိ႔ေဖြးေဖြးတုိ႔    ဇနီးေမာင္ႏံွ၏ခ်စ္ျပႆနာဇနီးေမာင္ႏံွ၏ခ်စ္ျပႆနာဇနီးေမာင္ႏံွ၏ခ်စ္ျပႆနာဇနီးေမာင္ႏံွ၏ခ်စ္ျပႆနာ    ပုစၧာေလးတစ္ပုဒ္အားပုစၧာေလးတစ္ပုဒ္အားပုစၧာေလးတစ္ပုဒ္အားပုစၧာေလးတစ္ပုဒ္အား    ပေဟဠိအေျဖညႇိရန္ပေဟဠိအေျဖညႇိရန္ပေဟဠိအေျဖညႇိရန္ပေဟဠိအေျဖညႇိရန္    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္    တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   စုံစမ္းရပါေတာ့သည္။စုံစမ္းရပါေတာ့သည္။စုံစမ္းရပါေတာ့သည္။စုံစမ္းရပါေတာ့သည္။    ထုံးစံအတိုင္းထုံးစံအတိုင္းထုံးစံအတိုင္းထုံးစံအတိုင္း    ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္    

လူနာတစ္ဦးႏွင့္လူနာတစ္ဦးႏွင့္လူနာတစ္ဦးႏွင့္လူနာတစ္ဦးႏွင့္    ေတြ႔ဆုံေလတိုင္းေတြ႔ဆုံေလတိုင္းေတြ႔ဆုံေလတိုင္းေတြ႔ဆုံေလတိုင္း    လူနာ၏လူနာ၏လူနာ၏လူနာ၏    ေရာဂါရာဇဝင္ကုိေရာဂါရာဇဝင္ကုိေရာဂါရာဇဝင္ကုိေရာဂါရာဇဝင္ကုိ    စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက်စနစ္တက ်   တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္    ေမးျမန္းရသည္။ေမးျမန္းရသည္။ေမးျမန္းရသည္။ေမးျမန္းရသည္။    ေမး႐ုံႏွင့္လည္းေမး႐ုံႏွင့္လည္းေမး႐ုံႏွင့္လည္းေမး႐ုံႏွင့္လည္း    

မၿပီးေသးမၿပီးေသးမၿပီးေသးမၿပီးေသး    လိုအပ္သလိုလိုအပ္သလိုလိုအပ္သလိုလိုအပ္သလို    စမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါသည္။စမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါသည္။စမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါသည္။စမ္းသပ္စစ္ေဆးရပါသည္။    ဒါတင္မကေသးဒါတင္မကေသးဒါတင္မကေသးဒါတင္မကေသး... ... ... ... ၎ေမးျမန္းစမ္းသပ္၎ေမးျမန္းစမ္းသပ္၎ေမးျမန္းစမ္းသပ္၎ေမးျမန္းစမ္းသပ္ရာမွရာမွရာမွရာမွ    ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍    

လိုလွ်င္လိုသလိုလိုလွ်င္လိုသလိုလိုလွ်င္လိုသလိုလိုလွ်င္လိုသလို    ေသြးစစ္ေသြးစစ္ေသြးစစ္ေသြးစစ္... ... ... ... အာထရာေဆာင္း႐ိုက္အာထရာေဆာင္း႐ိုက္အာထရာေဆာင္း႐ိုက္အာထရာေဆာင္း႐ိုက္    စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္စသျဖင့္    ဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္းဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္းဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္းဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားလည္း    လုပ္ရ၏။လုပ္ရ၏။လုပ္ရ၏။လုပ္ရ၏။    

    သူတုိ႔ႏွစ္ဦးမည္သုိ႔မည္ပုံသူတုိ႔ႏွစ္ဦးမည္သုိ႔မည္ပုံသူတုိ႔ႏွစ္ဦးမည္သုိ႔မည္ပုံသူတုိ႔ႏွစ္ဦးမည္သုိ႔မည္ပုံ    ခေရေစ့တြင္းက်ခေရေစ့တြင္းက်ခေရေစ့တြင္းက်ခေရေစ့တြင္းက ်   ေမးၾကျမန္းၾကေမးၾကျမန္းၾကေမးၾကျမန္းၾကေမးၾကျမန္းၾက... ... ... ... စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကသည့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကသည့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကသည့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးၾကသည့္    အေသးစိတ္မ်ားကုိေတာ့အေသးစိတ္မ်ားကုိေတာ့အေသးစိတ္မ်ားကုိေတာ့အေသးစိတ္မ်ားကုိေတာ့    

က်မ္းေလးမည္စိုး၍က်မ္းေလးမည္စိုး၍က်မ္းေလးမည္စိုး၍က်မ္းေလးမည္စိုး၍    မေဖာ္ျပေတာ့ၿပီ။မေဖာ္ျပေတာ့ၿပီ။မေဖာ္ျပေတာ့ၿပီ။မေဖာ္ျပေတာ့ၿပီ။    ေနာက္ေနာက္ေနာက္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ဆံုးအေနျဖင့္ဆံုးအေနျဖင့္ဆံုးအေနျဖင့္    ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွ    ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး    ျပႆနာအရင္းခံျဖစ္ေသာျပႆနာအရင္းခံျဖစ္ေသာျပႆနာအရင္းခံျဖစ္ေသာျပႆနာအရင္းခံျဖစ္ေသာ    

တရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိ    ေဖာ္ထုတ္ရပါ၏။ေဖာ္ထုတ္ရပါ၏။ေဖာ္ထုတ္ရပါ၏။ေဖာ္ထုတ္ရပါ၏။    
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    ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔ထိုသို႔    တရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိတရားခံစစ္စစ္ကုိ    ေတြ႔ၿပီဆိုလွ်င္ေတြ႔ၿပီဆိုလွ်င္ေတြ႔ၿပီဆိုလွ်င္ေတြ႔ၿပီဆိုလွ်င္    ၎ကုိေျဖရွင္းရမည့္၎ကုိေျဖရွင္းရမည့္၎ကုိေျဖရွင္းရမည့္၎ကုိေျဖရွင္းရမည့္    နည္းလမ္းမ်ားထဲကနည္းလမ္းမ်ားထဲကနည္းလမ္းမ်ားထဲကနည္းလမ္းမ်ားထဲက    သူတုိ႔အတြက္သူတုိ႔အတြက္သူတုိ႔အတြက္သူတုိ႔အတြက္    အေကာင္းဆုံးႏွင့္အေကာင္းဆုံးႏွင့္အေကာင္းဆုံးႏွင့္အေကာင္းဆုံးႏွင့္    

အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအသင့္ေလ်ာ္ဆုံးအသင့္ေလ်ာ္ဆုံး    ေျဖရွင္းနည္းကုိေျဖရွင္းနည္းကုိေျဖရွင္းနည္းကုိေျဖရွင္းနည္းကုိ    အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္    စစစစဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။ဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။ဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။ဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည္။    ထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေဆးနည္းထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေဆးနည္းထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေဆးနည္းထိုသို႔ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ေဆးနည္း    

မွန္ကန္ၿပီဆိုလွ်င္မွန္ကန္ၿပီဆိုလွ်င္မွန္ကန္ၿပီဆိုလွ်င္မွန္ကန္ၿပီဆိုလွ်င္    တစ္နည္းဆိုလွ်င္တစ္နည္းဆိုလွ်င္တစ္နည္းဆိုလွ်င္တစ္နည္းဆိုလွ်င္    အနာႏွင့္ေဆးအနာႏွင့္ေဆးအနာႏွင့္ေဆးအနာႏွင့္ေဆး    တည့္ၿပီဆိုလွ်င္တည့္ၿပီဆိုလွ်င္တည့္ၿပီဆိုလွ်င္တည့္ၿပီဆိုလွ်င္    ျပႆနာေျပလည္ၿပီေပါ့။ျပႆနာေျပလည္ၿပီေပါ့။ျပႆနာေျပလည္ၿပီေပါ့။ျပႆနာေျပလည္ၿပီေပါ့။    

    ယခုလည္းၾကည့္ယခုလည္းၾကည့္ယခုလည္းၾကည့္ယခုလည္းၾကည့္............    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းမေခ်ာေလး၏မိန္းမေခ်ာေလး၏မိန္းမေခ်ာေလး၏မိန္းမေခ်ာေလး၏    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ရသည့္ျပႆနာ၏စာမလိပ္ရသည့္ျပႆနာ၏စာမလိပ္ရသည့္ျပႆနာ၏စာမလိပ္ရသည့္ျပႆနာ၏    အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ    

သူရွာေဖြၾကည့္ေတာ့သူရွာေဖြၾကည့္ေတာ့သူရွာေဖြၾကည့္ေတာ့သူရွာေဖြၾကည့္ေတာ့    သူမတြင္သူမတြင္သူမတြင္သူမတြင္    မ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္    ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္ပတ္သက္သည့္    မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    ေရာဂါမွေရာဂါမွေရာဂါမွေရာဂါမွ    ကပ္ၿငိစြဲကပ္ေနျခင္းကပ္ၿငိစြဲကပ္ေနျခင္းကပ္ၿငိစြဲကပ္ေနျခင္းကပ္ၿငိစြဲကပ္ေနျခင္း    မရိွ။မရိွ။မရိွ။မရိွ။    

ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္    သူမ၏ျပႆနာအရင္းခံမွာသူမ၏ျပႆနာအရင္းခံမွာသူမ၏ျပႆနာအရင္းခံမွာသူမ၏ျပႆနာအရင္းခံမွာ    သူမ၏ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြႏွင့္သူမ၏ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြႏွင့္သူမ၏ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြႏွင့္သူမ၏ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြႏွင့္    မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်မည္သုိ႔မွ်    မသက္ဆိုင္ေခ်။မသက္ဆိုင္ေခ်။မသက္ဆိုင္ေခ်။မသက္ဆိုင္ေခ်။    

    တကယ့္ျပႆနာအရင္းခံကတကယ့္ျပႆနာအရင္းခံကတကယ့္ျပႆနာအရင္းခံကတကယ့္ျပႆနာအရင္းခံက    သူမ၏စိတ္ထဲ၊သူမ၏စိတ္ထဲ၊သူမ၏စိတ္ထဲ၊သူမ၏စိတ္ထဲ၊    ႏွလုံးသားထဲတြင္ႏွလုံးသားထဲတြင္ႏွလုံးသားထဲတြင္ႏွလုံးသားထဲတြင္    ရိွပါ၏။ရိွပါ၏။ရိွပါ၏။ရိွပါ၏။    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းကေလးမိန္းကေလးမိန္းကေလးမိန္းကေလးကကကက    

ေရွး႐ိုးဆန္လွသည့္ေရွး႐ိုးဆန္လွသည့္ေရွး႐ိုးဆန္လွသည့္ေရွး႐ိုးဆန္လွသည့္    မိဘႏွစ္ပါးမွမိဘႏွစ္ပါးမွမိဘႏွစ္ပါးမွမိဘႏွစ္ပါးမွ    ေပါက္ဖြားလာသည္။ေပါက္ဖြားလာသည္။ေပါက္ဖြားလာသည္။ေပါက္ဖြားလာသည္။    ေဖြးေဖြး၏ေမေမကလည္းေဖြးေဖြး၏ေမေမကလည္းေဖြးေဖြး၏ေမေမကလည္းေဖြးေဖြး၏ေမေမကလည္း    သူမ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိသူမ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိသူမ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိသူမ၏ခံစားခ်က္ေတြကုိ    သိပ္နားမလည္တတ္၊သိပ္နားမလည္တတ္၊သိပ္နားမလည္တတ္၊သိပ္နားမလည္တတ္၊    

ထစ္ခနဲရိွလွ်င္ထစ္ခနဲရိွလွ်င္ထစ္ခနဲရိွလွ်င္ထစ္ခနဲရိွလွ်င္    ဆူဖုိ႔ပူဖို႔ဆူဖုိ႔ပူဖို႔ဆူဖုိ႔ပူဖို႔ဆူဖုိ႔ပူဖို႔    ႀကိမ္းေမာင္းဖို႔သာႀကိမ္းေမာင္းဖို႔သာႀကိမ္းေမာင္းဖို႔သာႀကိမ္းေမာင္းဖို႔သာ    တာစူတတ္ေသာတာစူတတ္ေသာတာစူတတ္ေသာတာစူတတ္ေသာ    ေမေမ့ကုိေမေမ့ကုိေမေမ့ကုိေမေမ့ကုိ    ငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းကငယ္စဥ္ကတည္းက    သိပ္မရင္းႏီွးသိပ္မရင္းႏီွးသိပ္မရင္းႏီွးသိပ္မရင္းႏီွး............    

ေၾကာက္ရသည္ကသာေၾကာက္ရသည္ကသာေၾကာက္ရသည္ကသာေၾကာက္ရသည္ကသာ    မ်ားသည္မို႔မ်ားသည္မို႔မ်ားသည္မို႔မ်ားသည္မို႔    ေမေမ့ဆိုလွ်င္ေမေမ့ဆိုလွ်င္ေမေမ့ဆိုလွ်င္ေမေမ့ဆိုလွ်င္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    တုိင္တုိင္တုိင္တုိင္တိုင္ပင္ပင္တိုင္ပင္ပင္တိုင္ပင္ပင္တိုင္ပင္ပင္    ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြးမရိွ။ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြးမရိွ။ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြးမရိွ။ေဆြးေဆြးေႏြးေႏြးမရိွ။    

    ေဖေဖကမွေဖေဖကမွေဖေဖကမွေဖေဖကမွ    သူမအားသူမအားသူမအားသူမအား    နားလည္တတ္ေသးသည္နားလည္တတ္ေသးသည္နားလည္တတ္ေသးသည္နားလည္တတ္ေသးသည္... ... ... ... ပုိမို၍လည္းပုိမို၍လည္းပုိမို၍လည္းပုိမို၍လည္း    ရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွး    ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္    ေန၍ရသည္။ေန၍ရသည္။ေန၍ရသည္။ေန၍ရသည္။    သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္သို႔ေသာ္... ... ... ... 

သူမ၏မိဘႏွစ္ပါးစလုံးသူမ၏မိဘႏွစ္ပါးစလုံးသူမ၏မိဘႏွစ္ပါးစလုံးသူမ၏မိဘႏွစ္ပါးစလုံး    သူမဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးခ်ိန္၌သူမဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးခ်ိန္၌သူမဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးခ်ိန္၌သူမဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးခ်ိန္၌    တကၠသုိလ္တက္ခ်င္သည္ကတကၠသုိလ္တက္ခ်င္သည္ကတကၠသုိလ္တက္ခ်င္သည္ကတကၠသုိလ္တက္ခ်င္သည္က    တစ္ပုိင္းေသေနေလေလာက္ေအာင္တစ္ပုိင္းေသေနေလေလာက္ေအာင္တစ္ပုိင္းေသေနေလေလာက္ေအာင္တစ္ပုိင္းေသေနေလေလာက္ေအာင္    

စိတ္အားထက္သန္မွန္းစိတ္အားထက္သန္မွန္းစိတ္အားထက္သန္မွန္းစိတ္အားထက္သန္မွန္း    သိသိႀကီးႏွသိသိႀကီးႏွသိသိႀကီးႏွသိသိႀကီးႏွင့္င့္င့္င့္    တကၠသိုလ္ေပးမတက္ဘဲတကၠသိုလ္ေပးမတက္ဘဲတကၠသိုလ္ေပးမတက္ဘဲတကၠသိုလ္ေပးမတက္ဘဲ    အိမ္တြင္းပုန္းကုလားမေလးပမာအိမ္တြင္းပုန္းကုလားမေလးပမာအိမ္တြင္းပုန္းကုလားမေလးပမာအိမ္တြင္းပုန္းကုလားမေလးပမာ    အိမ္ထဲမွာပဲအိမ္ထဲမွာပဲအိမ္ထဲမွာပဲအိမ္ထဲမွာပဲ    ဝွက္ထားခ့ဲၾက၏။ဝွက္ထားခ့ဲၾက၏။ဝွက္ထားခ့ဲၾက၏။ဝွက္ထားခ့ဲၾက၏။    

ရည္းစားသနာထားဖုိ႔ရည္းစားသနာထားဖုိ႔ရည္းစားသနာထားဖုိ႔ရည္းစားသနာထားဖုိ႔    ေဝလာေဝး၊ေဝလာေဝး၊ေဝလာေဝး၊ေဝလာေဝး၊    အိမ္ထဲမွအိမ္ထဲမွအိမ္ထဲမွအိမ္ထဲမွ    အိမ္ျပင္သုိ႔ပင္အိမ္ျပင္သုိ႔ပင္အိမ္ျပင္သုိ႔ပင္အိမ္ျပင္သုိ႔ပင္    ထြက္ခြင့္ရဖုိ႔ထြက္ခြင့္ရဖုိ႔ထြက္ခြင့္ရဖုိ႔ထြက္ခြင့္ရဖုိ႔    လြယ္သည္မဟုတ္။လြယ္သည္မဟုတ္။လြယ္သည္မဟုတ္။လြယ္သည္မဟုတ္။    

    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ဤေဖြးေဖြးဆိုသည့္ဤေဖြးေဖြးဆိုသည့္ဤေဖြးေဖြးဆိုသည့္ဤေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းကေလးကမိန္းကေလးကမိန္းကေလးကမိန္းကေလးက    မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာမ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ    က်န္းမာေရးက်န္းမာေရးက်န္းမာေရးက်န္းမာေရး    

ဗဟုသုတရယ္လုိဗဟုသုတရယ္လုိဗဟုသုတရယ္လုိဗဟုသုတရယ္လုိ႔႔ ႔႔    လုံးဝမရိွ။လုံးဝမရိွ။လုံးဝမရိွ။လုံးဝမရိွ။    ဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္း    မသိနတိၳ။မသိနတိၳ။မသိနတိၳ။မသိနတိၳ။    ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္... ... ... ... အိမ္ေထာင္ေရးဆုိသည္ကုိအိမ္ေထာင္ေရးဆုိသည္ကုိအိမ္ေထာင္ေရးဆုိသည္ကုိအိမ္ေထာင္ေရးဆုိသည္ကုိ    

လုံးဝစိတ္ဝင္စားျခင္းလုံးဝစိတ္ဝင္စားျခင္းလုံးဝစိတ္ဝင္စားျခင္းလုံးဝစိတ္ဝင္စားျခင္း    မရိွဘဲမရိွဘဲမရိွဘဲမရိွဘဲ    တစ္ကုိယ္တည္းတစ္ကုိယ္တည္းတစ္ကုိယ္တည္းတစ္ကုိယ္တည္း    အပ်ဳိႀကီးလုပ္ခ်င္သူ၊အပ်ဳိႀကီးလုပ္ခ်င္သူ၊အပ်ဳိႀကီးလုပ္ခ်င္သူ၊အပ်ဳိႀကီးလုပ္ခ်င္သူ၊    ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္    သီလရွင္လုပ္ၿပီးသီလရွင္လုပ္ၿပီးသီလရွင္လုပ္ၿပီးသီလရွင္လုပ္ၿပီး    ဘဝကုိအေဖာ္မရွာပဲဘဝကုိအေဖာ္မရွာပဲဘဝကုိအေဖာ္မရွာပဲဘဝကုိအေဖာ္မရွာပဲ    

ေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆးေအးေအးေဆးေဆး    ျဖတ္သန္းရွင္သန္သြားလိုသူ။ျဖတ္သန္းရွင္သန္သြားလိုသူ။ျဖတ္သန္းရွင္သန္သြားလိုသူ။ျဖတ္သန္းရွင္သန္သြားလိုသူ။    

    ထိုသုိ႔ေသာထိုသုိ႔ေသာထိုသုိ႔ေသာထိုသုိ႔ေသာ    မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္မိန္းကေလးမ်ဳိးသည္    ကံေကာင္းတာလား၊ကံေကာင္းတာလား၊ကံေကာင္းတာလား၊ကံေကာင္းတာလား၊    ကံဆိုးတာလားမသိကံဆိုးတာလားမသိကံဆိုးတာလားမသိကံဆိုးတာလားမသိ    သူမဘဝတြင္သူမဘဝတြင္သူမဘဝတြင္သူမဘဝတြင္    တခါမွ်ပင္တခါမွ်ပင္တခါမွ်ပင္တခါမွ်ပင္    

မ်က္ႏွာေလးကုိေတာင္မ်က္ႏွာေလးကုိေတာင္မ်က္ႏွာေလးကုိေတာင္မ်က္ႏွာေလးကုိေတာင္    မျမင္ဘူးခ့ဲသည့္မျမင္ဘူးခ့ဲသည့္မျမင္ဘူးခ့ဲသည့္မျမင္ဘူးခ့ဲသည့္    သူစိမ္းတစ္ရံသူစိမ္းတစ္ရံသူစိမ္းတစ္ရံသူစိမ္းတစ္ရံ    ေယာက္်ားသားတစ္ဦးကုိေယာက္်ားသားတစ္ဦးကုိေယာက္်ားသားတစ္ဦးကုိေယာက္်ားသားတစ္ဦးကုိ    မိဘစကားမိဘစကားမိဘစကားမိဘစကား    မဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာမဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာမဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာမဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာ    

သမီးအလိမၼာေလးသမီးအလိမၼာေလးသမီးအလိမၼာေလးသမီးအလိမၼာေလး    တစ္ဦးအေနျဖင့္တစ္ဦးအေနျဖင့္တစ္ဦးအေနျဖင့္တစ္ဦးအေနျဖင့္    မိဘတို႔အလိုက်မိဘတို႔အလိုက်မိဘတို႔အလိုက်မိဘတို႔အလိုက်    လက္ထပ္ခ့ဲရ၏။လက္ထပ္ခ့ဲရ၏။လက္ထပ္ခ့ဲရ၏။လက္ထပ္ခ့ဲရ၏။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... အခ်စ္ဆိုသည္မွာအခ်စ္ဆိုသည္မွာအခ်စ္ဆိုသည္မွာအခ်စ္ဆိုသည္မွာ    သူတို႔ႏွစ္ဦး၏သူတို႔ႏွစ္ဦး၏သူတို႔ႏွစ္ဦး၏သူတို႔ႏွစ္ဦး၏    အိမ္ေအိမ္ေအိမ္ေအိမ္ေထာင္ေရးတြင္ထာင္ေရးတြင္ထာင္ေရးတြင္ထာင္ေရးတြင္    မည္သည့္အခန္းက႑မွမည္သည့္အခန္းက႑မွမည္သည့္အခန္းက႑မွမည္သည့္အခန္းက႑မွ    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    

အေရးပါအရာေရာက္ပါသနည္း။အေရးပါအရာေရာက္ပါသနည္း။အေရးပါအရာေရာက္ပါသနည္း။အေရးပါအရာေရာက္ပါသနည္း။    သူမကေရာသူမကေရာသူမကေရာသူမကေရာ    ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္    သူမ၏လင္ေယာက္်ားအားသူမ၏လင္ေယာက္်ားအားသူမ၏လင္ေယာက္်ားအားသူမ၏လင္ေယာက္်ားအား    မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်    

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသနည္း။ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသနည္း။ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသနည္း။ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသနည္း။    

    ကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟုကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟုကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟုကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟု    ေျပာရမည့္အခ်က္ကေတာ့ေျပာရမည့္အခ်က္ကေတာ့ေျပာရမည့္အခ်က္ကေတာ့ေျပာရမည့္အခ်က္ကေတာ့    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    ေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအား    အလြန္တရာအလြန္တရာအလြန္တရာအလြန္တရာ    

ဂ႐ုစိုက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းပင္တည္းဂ႐ုစိုက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းပင္တည္းဂ႐ုစိုက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းပင္တည္းဂ႐ုစိုက္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းပင္တည္း။။။။    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    လိုေလေသးမရိွေအာင္လိုေလေသးမရိွေအာင္လိုေလေသးမရိွေအာင္လိုေလေသးမရိွေအာင္    ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္    မ်က္စိေအာက္ကပင္မ်က္စိေအာက္ကပင္မ်က္စိေအာက္ကပင္မ်က္စိေအာက္ကပင္    

အေပ်ာက္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္အေပ်ာက္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္အေပ်ာက္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္အေပ်ာက္မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္    ဂ႐ုစုိက္၏။ဂ႐ုစုိက္၏။ဂ႐ုစုိက္၏။ဂ႐ုစုိက္၏။    တျခားေယာက္်ားေလးေတြလိုလည္းတျခားေယာက္်ားေလးေတြလိုလည္းတျခားေယာက္်ားေလးေတြလိုလည္းတျခားေယာက္်ားေလးေတြလိုလည္း    ေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္းေဟာ့ေဟာ့ရမ္းရမ္း    ဘာဆိုဘာမွ်မရိွ။ဘာဆိုဘာမွ်မရိွ။ဘာဆိုဘာမွ်မရိွ။ဘာဆိုဘာမွ်မရိွ။    

အရက္မေသာက္၊အရက္မေသာက္၊အရက္မေသာက္၊အရက္မေသာက္၊    ဖဲမ႐ိုက္၊ဖဲမ႐ိုက္၊ဖဲမ႐ိုက္၊ဖဲမ႐ိုက္၊    ကာရာအိုေကဆိုင္သုိ႔ပင္မသြား၊ကာရာအိုေကဆိုင္သုိ႔ပင္မသြား၊ကာရာအိုေကဆိုင္သုိ႔ပင္မသြား၊ကာရာအိုေကဆိုင္သုိ႔ပင္မသြား၊    အေပ်ာ္အပါး၊အေပ်ာ္အပါး၊အေပ်ာ္အပါး၊အေပ်ာ္အပါး၊    ေလာင္းကစားေတြဆိုလွ်င္လည္းေလာင္းကစားေတြဆိုလွ်င္လည္းေလာင္းကစားေတြဆိုလွ်င္လည္းေလာင္းကစားေတြဆိုလွ်င္လည္း    ေဝလာေဝးေဝလာေဝးေဝလာေဝးေဝလာေဝး။။။။    
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    ျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာကျပႆနာက    သမီးေလးသဲသဲကုိသမီးေလးသဲသဲကုိသမီးေလးသဲသဲကုိသမီးေလးသဲသဲကုိ    ကုိယ္ဝန္ရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ကုိယ္ဝန္ရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ကုိယ္ဝန္ရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ကုိယ္ဝန္ရၿပီးခ်ိန္ကစ၍    ေပၚေပါက္လာခ့ဲ၏။ေပၚေပါက္လာခ့ဲ၏။ေပၚေပါက္လာခ့ဲ၏။ေပၚေပါက္လာခ့ဲ၏။    သဲသဲေလးထံတြင္ပင္သဲသဲေလးထံတြင္ပင္သဲသဲေလးထံတြင္ပင္သဲသဲေလးထံတြင္ပင္    သူမ၏စိတ္ေရာ၊သူမ၏စိတ္ေရာ၊သူမ၏စိတ္ေရာ၊သူမ၏စိတ္ေရာ၊    

ကုိယ္ခႏၶာေရာကုိယ္ခႏၶာေရာကုိယ္ခႏၶာေရာကုိယ္ခႏၶာေရာ    အာ႐ုံေျခာက္ပါးစလုံးအာ႐ုံေျခာက္ပါးစလုံးအာ႐ုံေျခာက္ပါးစလုံးအာ႐ုံေျခာက္ပါးစလုံး    စုပုံေရာက္ရိွေနေတာ့ၿပီ။စုပုံေရာက္ရိွေနေတာ့ၿပီ။စုပုံေရာက္ရိွေနေတာ့ၿပီ။စုပုံေရာက္ရိွေနေတာ့ၿပီ။    ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    အနားအကပ္မခံလိုေတာ့ၿပီ။အနားအကပ္မခံလိုေတာ့ၿပီ။အနားအကပ္မခံလိုေတာ့ၿပီ။အနားအကပ္မခံလိုေတာ့ၿပီ။    

အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ    သူမလုံးဝစိတ္မပါေတာ့။သူမလုံးဝစိတ္မပါေတာ့။သူမလုံးဝစိတ္မပါေတာ့။သူမလုံးဝစိတ္မပါေတာ့။    ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္လွ်င္လွ်င္လွ်င္    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ေတာ့ျခင္းပင္တည္း။စာမလိပ္ေတာ့ျခင္းပင္တည္း။စာမလိပ္ေတာ့ျခင္းပင္တည္း။စာမလိပ္ေတာ့ျခင္းပင္တည္း။    

    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပ၍အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပ၍အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပ၍အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပ၍    ကုိေက်ာ္စြာအားကုိေက်ာ္စြာအားကုိေက်ာ္စြာအားကုိေက်ာ္စြာအား    အနားကပ္မခံ၊အနားကပ္မခံ၊အနားကပ္မခံ၊အနားကပ္မခံ၊    ၾကာလာေတာ့ၾကာလာေတာ့ၾကာလာေတာ့ၾကာလာေတာ့    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    ရိပ္မိသြား၏။ရိပ္မိသြား၏။ရိပ္မိသြား၏။ရိပ္မိသြား၏။    

ေဖြးေဖြးစိတ္ထဲေဖြးေဖြးစိတ္ထဲေဖြးေဖြးစိတ္ထဲေဖြးေဖြးစိတ္ထဲ    ႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    ႏွစ္ႏွစ္ကာကာလက္ခံသည္အထိႏွစ္ႏွစ္ကာကာလက္ခံသည္အထိႏွစ္ႏွစ္ကာကာလက္ခံသည္အထိႏွစ္ႏွစ္ကာကာလက္ခံသည္အထိ    စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္    ေစာင့္ေနပါေတာ့မည္၊ေစာင့္ေနပါေတာ့မည္၊ေစာင့္ေနပါေတာ့မည္၊ေစာင့္ေနပါေတာ့မည္၊    

မပူဆာေတာ့ပါဘူးတ့ဲ။မပူဆာေတာ့ပါဘူးတ့ဲ။မပူဆာေတာ့ပါဘူးတ့ဲ။မပူဆာေတာ့ပါဘူးတ့ဲ။    ျငင္းျငင္းျငင္းျငင္းတုန္းကျငင္းခ့ဲၿပီးတုန္းကျငင္းခ့ဲၿပီးတုန္းကျငင္းခ့ဲၿပီးတုန္းကျငင္းခ့ဲၿပီး............    ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံး    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    လုံးဝမပူဆာေတာ့ဘဲလုံးဝမပူဆာေတာ့ဘဲလုံးဝမပူဆာေတာ့ဘဲလုံးဝမပူဆာေတာ့ဘဲ    ေနာက္သုိ႔ေနာက္သုိ႔ေနာက္သုိ႔ေနာက္သုိ႔    

အသာဆုတ္သြားေတာ့မွအသာဆုတ္သြားေတာ့မွအသာဆုတ္သြားေတာ့မွအသာဆုတ္သြားေတာ့မွ    သူမစိတ္ထဲသူမစိတ္ထဲသူမစိတ္ထဲသူမစိတ္ထဲ    ေဝခြဲမရေအာင္ေဝခြဲမရေအာင္ေဝခြဲမရေအာင္ေဝခြဲမရေအာင္    ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းဘာဆက္လုပ္ရမွန္းဘာဆက္လုပ္ရမွန္းဘာဆက္လုပ္ရမွန္း    မသိေတာ့ၿပီမို႔မသိေတာ့ၿပီမို႔မသိေတာ့ၿပီမို႔မသိေတာ့ၿပီမို႔    သူမသူမသူမသူမ    ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာခ်စ္ခင္ေလးစားေသာခ်စ္ခင္ေလးစားေသာခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအားေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအားေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအားေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအား    ရင္ဖြင့္အကူအညီရင္ဖြင့္အကူအညီရင္ဖြင့္အကူအညီရင္ဖြင့္အကူအညီ    ေတာင္းခံခ့ဲ၏။ေတာင္းခံခ့ဲ၏။ေတာင္းခံခ့ဲ၏။ေတာင္းခံခ့ဲ၏။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကပင္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကပင္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကပင္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကပင္    ကုိေက်ာ္စြာဘက္ကကုိေက်ာ္စြာဘက္ကကုိေက်ာ္စြာဘက္ကကုိေက်ာ္စြာဘက္က    ေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္းေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္းေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္းေယာက္်ားေလးအခ်င္းခ်င္း    ကုိယ္ခ်င္းစာနာသည္ပဲကုိယ္ခ်င္းစာနာသည္ပဲကုိယ္ခ်င္းစာနာသည္ပဲကုိယ္ခ်င္းစာနာသည္ပဲ    ေျပာေျပာေျပာေျပာေျပာေျပာေျပာေျပာ... ... ... ... 

ကုိယ့္က်ားက်ားခ်င္းကုိယ့္က်ားက်ားခ်င္းကုိယ့္က်ားက်ားခ်င္းကုိယ့္က်ားက်ားခ်င္း    ကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္သည္ပဲေျပာေျပာကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္သည္ပဲေျပာေျပာကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္သည္ပဲေျပာေျပာကုိယ့္ဘက္ကုိယ္ယက္သည္ပဲေျပာေျပာ    ေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအားေဖြးေဖြးအား    တစ္ထစ္ေလွ်ာ့၍တစ္ထစ္ေလွ်ာ့၍တစ္ထစ္ေလွ်ာ့၍တစ္ထစ္ေလွ်ာ့၍    လိုက္ေလ်ာေပးဖုိ႔လိုက္ေလ်ာေပးဖုိ႔လိုက္ေလ်ာေပးဖုိ႔လိုက္ေလ်ာေပးဖုိ႔    အေရးႀကီးသည့္အေရးႀကီးသည့္အေရးႀကီးသည့္အေရးႀကီးသည့္    

အေၾကာင္းရွင္းျပခ့ဲ၏။အေၾကာင္းရွင္းျပခ့ဲ၏။အေၾကာင္းရွင္းျပခ့ဲ၏။အေၾကာင္းရွင္းျပခ့ဲ၏။    သူသုံးခ့ဲသည့္သူသုံးခ့ဲသည့္သူသုံးခ့ဲသည့္သူသုံးခ့ဲသည့္    စကားေလးကစကားေလးကစကားေလးကစကားေလးက    ႐ိုင္းသြားလွ်င္လည္း႐ိုင္းသြားလွ်င္လည္း႐ိုင္းသြားလွ်င္လည္း႐ိုင္းသြားလွ်င္လည္း    ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္၏။ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္၏။ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္၏။ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္၏။    က်ားသတၱဝါသည္က်ားသတၱဝါသည္က်ားသတၱဝါသည္က်ားသတၱဝါသည္    

မ်ားေသာအားျဖင့္မ်ားေသာအားျဖင့္မ်ားေသာအားျဖင့္မ်ားေသာအားျဖင့္    ''''ဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူးဘူးရင္ဘူး... ... ... ... မဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူးမဘူးရင္ဒူး''''    ဟူေသာဟူေသာဟူေသာဟူေသာ    စိတ္ထားရိွေၾကာင္းပင္။စိတ္ထားရိွေၾကာင္းပင္။စိတ္ထားရိွေၾကာင္းပင္။စိတ္ထားရိွေၾကာင္းပင္။    

    ေဖြးေဖြးမေပးႏိုင္ေသာေဖြးေဖြးမေပးႏိုင္ေသာေဖြးေဖြးမေပးႏိုင္ေသာေဖြးေဖြးမေပးႏိုင္ေသာ    လိုက္ေလွ်ာမႈမ်ဳိးကုိလိုက္ေလွ်ာမႈမ်ဳိးကုိလိုက္ေလွ်ာမႈမ်ဳိးကုိလိုက္ေလွ်ာမႈမ်ဳိးကုိ    ဒီကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ဒီကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ဒီကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္ဒီကုိေက်ာ္စြာဆိုသည့္    ငတိေလးကငတိေလးကငတိေလးကငတိေလးက    တျခားမွတျခားမွတျခားမွတျခားမွ    သြားရွာလွ်င္သြားရွာလွ်င္သြားရွာလွ်င္သြားရွာလွ်င္    

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့မည္နည္း။ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့မည္နည္း။ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့မည္နည္း။ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ပါ့မည္နည္း။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... အ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလို    တကယ္တမ္းျဖစ္လာခ့ဲလွ်င္ေကာတကယ္တမ္းျဖစ္လာခ့ဲလွ်င္ေကာတကယ္တမ္းျဖစ္လာခ့ဲလွ်င္ေကာတကယ္တမ္းျဖစ္လာခ့ဲလွ်င္ေကာ    မည္သူနစ္နာမည္နည္း။မည္သူနစ္နာမည္နည္း။မည္သူနစ္နာမည္နည္း။မည္သူနစ္နာမည္နည္း။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... အခုပဲအခုပဲအခုပဲအခုပဲ    

ၾကည့္ေလ။ၾကည့္ေလ။ၾကည့္ေလ။ၾကည့္ေလ။    

    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးရင္ထဲသုိ႔ငတိမေလးရင္ထဲသုိ႔ငတိမေလးရင္ထဲသုိ႔ငတိမေလးရင္ထဲသုိ႔    ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္    ဝင္ပူးၿပီထင္သည္။ဝင္ပူးၿပီထင္သည္။ဝင္ပူးၿပီထင္သည္။ဝင္ပူးၿပီထင္သည္။    သူ႔ထံသူ႔ထံသူ႔ထံသူ႔ထံ    အူယားဖားယားအူယားဖားယားအူယားဖားယားအူယားဖားယား    

ေျပးလာေလာက္ေအာင္ေျပးလာေလာက္ေအာင္ေျပးလာေလာက္ေအာင္ေျပးလာေလာက္ေအာင္    မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    အျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္က    လႈံ႕ေဆာ္ေပးလိုက္သနည္း။လႈံ႕ေဆာ္ေပးလိုက္သနည္း။လႈံ႕ေဆာ္ေပးလိုက္သနည္း။လႈံ႕ေဆာ္ေပးလိုက္သနည္း။    ညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီးညႀကီးမင္းႀကီး    အရက္ေတြမေသာက္စဖူးအရက္ေတြမေသာက္စဖူးအရက္ေတြမေသာက္စဖူးအရက္ေတြမေသာက္စဖူး    

ေသာက္ၿပီးေသာက္ၿပီးေသာက္ၿပီးေသာက္ၿပီး    အမူးႀကီးမူးကာအမူးႀကီးမူးကာအမူးႀကီးမူးကာအမူးႀကီးမူးကာ    သုိင္းကြက္နင္းၿပီးသုိင္းကြက္နင္းၿပီးသုိင္းကြက္နင္းၿပီးသုိင္းကြက္နင္းၿပီး    ျပန္လာေသာျပန္လာေသာျပန္လာေသာျပန္လာေသာ    ကုိေက်ာ္ကုိေက်ာ္ကုိေက်ာ္ကုိေက်ာ္စြာစြာစြာစြာ... ... ... ... သူ႔ႏႈတ္ကလည္းသူ႔ႏႈတ္ကလည္းသူ႔ႏႈတ္ကလည္းသူ႔ႏႈတ္ကလည္း    ''''ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္... ... ... ... ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္ဇင္    

ကုိယ့္နားကုိလာပါဦးကြာကုိယ့္နားကုိလာပါဦးကြာကုိယ့္နားကုိလာပါဦးကြာကုိယ့္နားကုိလာပါဦးကြာ''''    ဟုဟုဟုဟု    တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္    ေရ႐ြတ္လို႔တ့ဲ။ေရ႐ြတ္လို႔တ့ဲ။ေရ႐ြတ္လို႔တ့ဲ။ေရ႐ြတ္လို႔တ့ဲ။    

    ကိုင္းကိုင္းကိုင္းကိုင္း    ဘယ့္ႏွယ္ရိွစဘယ့္ႏွယ္ရိွစဘယ့္ႏွယ္ရိွစဘယ့္ႏွယ္ရိွစ... ... ... ... ထိုအျဖစ္ကုိထိုအျဖစ္ကုိထိုအျဖစ္ကုိထိုအျဖစ္ကုိ    ႀကံဳခ့ဲၿပီးကတည္းကႀကံဳခ့ဲၿပီးကတည္းကႀကံဳခ့ဲၿပီးကတည္းကႀကံဳခ့ဲၿပီးကတည္းက    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလး    စားမဝင္အိပ္မေပ်ာ္စားမဝင္အိပ္မေပ်ာ္စားမဝင္အိပ္မေပ်ာ္စားမဝင္အိပ္မေပ်ာ္............    ေနမထိေနမထိေနမထိေနမထိ    

ထိုင္မထိထိုင္မထိထိုင္မထိထိုင္မထိ... ... ... ... ထိုင္ရမလိုထိုင္ရမလိုထိုင္ရမလိုထိုင္ရမလို    ထရမလိုႏွင့္ထရမလိုႏွင့္ထရမလိုႏွင့္ထရမလိုႏွင့္    နတ္ပူးသလိုနတ္ပူးသလိုနတ္ပူးသလိုနတ္ပူးသလို    တုန္ယင္လာခ့ဲျခင္းတုန္ယင္လာခ့ဲျခင္းတုန္ယင္လာခ့ဲျခင္းတုန္ယင္လာခ့ဲျခင္းကကကက    အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။    

    ထိုကိစၥထိုကိစၥထိုကိစၥထိုကိစၥ    ေသးေသးေလးကေသးေသးေလးကေသးေသးေလးကေသးေသးေလးက    အဘယ္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ား............    ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္ေဖြးေဖြးဆုိသည့္    ငတိမေလး၏ငတိမေလး၏ငတိမေလး၏ငတိမေလး၏    ႏွလုံးသားႏွလုံးသားႏွလုံးသားႏွလုံးသားအားအားအားအား    သြက္သြက္ခါေအာင္သြက္သြက္ခါေအာင္သြက္သြက္ခါေအာင္သြက္သြက္ခါေအာင္    

လႈပ္ယမ္းသြားေစပါသနည္း။လႈပ္ယမ္းသြားေစပါသနည္း။လႈပ္ယမ္းသြားေစပါသနည္း။လႈပ္ယမ္းသြားေစပါသနည္း။    

    ဧကႏၲဧကႏၲဧကႏၲဧကႏၲ............    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    ခ်စ္မ်ားခ်စ္ေနၿပီလား။ခ်စ္မ်ားခ်စ္ေနၿပီလား။ခ်စ္မ်ားခ်စ္ေနၿပီလား။ခ်စ္မ်ားခ်စ္ေနၿပီလား။    ''''ဟိတ္ဟိတ္ဟိတ္ဟိတ္............    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး... ... ... ... မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္''''    ဟုဟုဟုဟု    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကမ္းကမ္းကမ္းက    ေမးခြန္းေလးတစ္ခုေမးခြန္းေလးတစ္ခုေမးခြန္းေလးတစ္ခုေမးခြန္းေလးတစ္ခု    ထုတ္လိုက္ေတာ့ထုတ္လိုက္ေတာ့ထုတ္လိုက္ေတာ့ထုတ္လိုက္ေတာ့    ေဖြးေဖြး၏ပါးျပင္ထကတြင္ေဖြးေဖြး၏ပါးျပင္ထကတြင္ေဖြးေဖြး၏ပါးျပင္ထကတြင္ေဖြးေဖြး၏ပါးျပင္ထကတြင္    နီခနဲနီခနဲနီခနဲနီခနဲ    ရဲသြားေအာင္ရဲသြားေအာင္ရဲသြားေအာင္ရဲသြားေအာင္    ရွက္ေသြးေလးေတြရွက္ေသြးေလးေတြရွက္ေသြးေလးေတြရွက္ေသြးေလးေတြ    

ယွက္သန္းသြားသည္ကုိယွက္သန္းသြားသည္ကုိယွက္သန္းသြားသည္ကုိယွက္သန္းသြားသည္ကုိ    ျမင္လိုက္ရေလသည္။ျမင္လိုက္ရေလသည္။ျမင္လိုက္ရေလသည္။ျမင္လိုက္ရေလသည္။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၃၃၃၃၃၃၃၃၀၀၀၀၀၀၀၀))))))))        

ဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ဆိုတာ        ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္        

        

        

    ''''''''ဟိတ္ဟိတ္ဟိတ္ဟိတ္... ... ... ... သမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြး... ... ... ... ဆရာေမးတာကုိဆရာေမးတာကုိဆရာေမးတာကုိဆရာေမးတာကုိ    မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္မွန္မွန္ေျဖေနာ္... ... ... ... သမီးရဲ႕စိတ္သမီးရဲ႕စိတ္သမီးရဲ႕စိတ္သမီးရဲ႕စိတ္    သမီးသမီးသမီးသမီးရဲ႕ႏွလုံးသားကုိရဲ႕ႏွလုံးသားကုိရဲ႕ႏွလုံးသားကုိရဲ႕ႏွလုံးသားကုိ    သမီးေသခ်ာသမီးေသခ်ာသမီးေသခ်ာသမီးေသခ်ာ    

ျပန္ေမးၾကည့္စမ္း။ျပန္ေမးၾကည့္စမ္း။ျပန္ေမးၾကည့္စမ္း။ျပန္ေမးၾကည့္စမ္း။    သမီးသမီးသမီးသမီး    ကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိကုိေက်ာ္စြာကုိ    မခ်စ္ဖူးလားမခ်စ္ဖူးလားမခ်စ္ဖူးလားမခ်စ္ဖူးလား... ... ... ... ခ်စ္သလားဆုိတာကုိေလခ်စ္သလားဆုိတာကုိေလခ်စ္သလားဆုိတာကုိေလခ်စ္သလားဆုိတာကုိေလ''''''''    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    အဘယ္သုိ႔ေသာအဘယ္သုိ႔ေသာအဘယ္သုိ႔ေသာအဘယ္သုိ႔ေသာ    ဆရာဝန္အမ်ဳိးအစားပါနည္း။ဆရာဝန္အမ်ဳိးအစားပါနည္း။ဆရာဝန္အမ်ဳိးအစားပါနည္း။ဆရာဝန္အမ်ဳိးအစားပါနည္း။    ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္    

လူနာအားေမးရမည့္လူနာအားေမးရမည့္လူနာအားေမးရမည့္လူနာအားေမးရမည့္    ေမးခြန္းထဲတြင္ေမးခြန္းထဲတြင္ေမးခြန္းထဲတြင္ေမးခြန္းထဲတြင္    ဤသို႔ေသာဤသို႔ေသာဤသို႔ေသာဤသို႔ေသာ    ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြေေမးခြန္းမ်ဳိးေတြေေမးခြန္းမ်ဳိးေတြေေမးခြန္းမ်ဳိးေတြေရာရာရာရာ    ပါသလား။ပါသလား။ပါသလား။ပါသလား။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ေဆးကုသည့္ကိစၥႏွင့္ေဆးကုသည့္ကိစၥႏွင့္ေဆးကုသည့္ကိစၥႏွင့္ေဆးကုသည့္ကိစၥႏွင့္    ယခုယခုယခုယခု    

သူေမးသည့္သူေမးသည့္သူေမးသည့္သူေမးသည့္    ေမးခြန္းကေမးခြန္းကေမးခြန္းကေမးခြန္းက    ဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မ်ားဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မ်ားဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မ်ားဘယ္ပုံဘယ္နည္းႏွင့္မ်ား    ပတ္သက္ေနပါသနည္းပတ္သက္ေနပါသနည္းပတ္သက္ေနပါသနည္းပတ္သက္ေနပါသနည္း... ... ... ... စသည္စသည္ျဖင့္စသည္စသည္ျဖင့္စသည္စသည္ျဖင့္စသည္စသည္ျဖင့္    စာဖတ္သူကေတာ့စာဖတ္သူကေတာ့စာဖတ္သူကေတာ့စာဖတ္သူကေတာ့    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကုိ    ေမးခ်င္ေနေလာက္ၿပီ။ေမးခ်င္ေနေလာက္ၿပီ။ေမးခ်င္ေနေလာက္ၿပီ။ေမးခ်င္ေနေလာက္ၿပီ။    

    မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။    ေရာဂါတစ္ခုကုိေရာဂါတစ္ခုကုိေရာဂါတစ္ခုကုိေရာဂါတစ္ခုကုိ    ကုသရသည့္ကုသရသည့္ကုသရသည့္ကုသရသည့္    ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္    မည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာမည္သုိ႔ေသာ    ေမးခြန္းေတြကုိေမးခြန္းေတြကုိေမးခြန္းေတြကုိေမးခြန္းေတြကုိ    ေမးရမည္ေမးရမည္ေမးရမည္ေမးရမည္... ... ... ... 

မည္သိ႔ုေသာမည္သိ႔ုေသာမည္သိ႔ုေသာမည္သိ႔ုေသာ    ေဆးေတြကုိေဆးေတြကုိေဆးေတြကုိေဆးေတြကုိ    ေပးရမည္ဆိုသည္ကေပးရမည္ဆိုသည္ကေပးရမည္ဆိုသည္ကေပးရမည္ဆိုသည္က    ပုံေသကားခ်ပ္ပုံေသကားခ်ပ္ပုံေသကားခ်ပ္ပုံေသကားခ်ပ္    သတ္မွတ္ထား၍သတ္မွတ္ထား၍သတ္မွတ္ထား၍သတ္မွတ္ထား၍    ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေခ်။    အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္    ယခုယခုယခုယခု    

ေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာေဖြးေဖြးက့ဲသုိ႔ေသာ    လူနာမိန္းကေလး၏လူနာမိန္းကေလး၏လူနာမိန္းကေလး၏လူနာမိန္းကေလး၏    ေရာဂါကုိေရာဂါကုိေရာဂါကုိေရာဂါကုိ    မည္သည့္ေဆးေတြေပး၍မည္သည့္ေဆးေတြေပး၍မည္သည့္ေဆးေတြေပး၍မည္သည့္ေဆးေတြေပး၍    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ကုသရမည္နည္း။ကုသရမည္နည္း။ကုသရမည္နည္း။ကုသရမည္နည္း။    တကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိတကယ့္ကုိ    

ေခါင္းခဲစရာေခါင္းခဲစရာေခါင္းခဲစရာေခါင္းခဲစရာ    ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခ်င္စရာေတြခ်ည္း။ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခ်င္စရာေတြခ်ည္း။ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခ်င္စရာေတြခ်ည္း။ဦးေႏွာက္ေျခာက္ခ်င္စရာေတြခ်ည္း။    
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    ယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလယခုပဲၾကည့္ေလ............    ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာ    ျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကုိျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကုိျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကုိျပႆနာ၏ဇာစ္ျမစ္ကုိ    သူေမးခြန္းမ်ဳိးစုံေမးၿပီးသူေမးခြန္းမ်ဳိးစုံေမးၿပီးသူေမးခြန္းမ်ဳိးစုံေမးၿပီးသူေမးခြန္းမ်ဳိးစုံေမးၿပီး    

ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးကာေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးကာေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးကာေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ    အာထရာေဆာင္းတီဗီ႐ိုက္၊အာထရာေဆာင္းတီဗီ႐ိုက္၊အာထရာေဆာင္းတီဗီ႐ိုက္၊အာထရာေဆာင္းတီဗီ႐ိုက္၊    ေသြးစစ္စသည္ျဖင့္ေသြးစစ္စသည္ျဖင့္ေသြးစစ္စသည္ျဖင့္ေသြးစစ္စသည္ျဖင့္    ဘက္ေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ    နည္းေပါင္းစုံႏွင့္နည္းေပါင္းစုံႏွင့္နည္းေပါင္းစုံႏွင့္နည္းေပါင္းစုံႏွင့္    ေလ့လာဆန္းစစ္ေလ့လာဆန္းစစ္ေလ့လာဆန္းစစ္ေလ့လာဆန္းစစ္    

အကဲျဖတ္ခ့ဲၿပီးၿပီ။အကဲျဖတ္ခ့ဲၿပီးၿပီ။အကဲျဖတ္ခ့ဲၿပီးၿပီ။အကဲျဖတ္ခ့ဲၿပီးၿပီ။    

    ေနာက္ဆုံးရလာသည့္ေနာက္ဆုံးရလာသည့္ေနာက္ဆုံးရလာသည့္ေနာက္ဆုံးရလာသည့္    အေျဖကအေျဖကအေျဖကအေျဖက    သူမ၏သူမ၏သူမ၏သူမ၏    ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား    စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္စသည္ျဖင့္    အျပင္ပန္းမွျမင္ရ၊အျပင္ပန္းမွျမင္ရ၊အျပင္ပန္းမွျမင္ရ၊အျပင္ပန္းမွျမင္ရ၊    လက္ေတြ႔လည္းလက္ေတြ႔လည္းလက္ေတြ႔လည္းလက္ေတြ႔လည္း    

စမ္း၍ရသည့္စမ္း၍ရသည့္စမ္း၍ရသည့္စမ္း၍ရသည့္    ေနရာေတြအားလုံးတြင္ေနရာေတြအားလုံးတြင္ေနရာေတြအားလုံးတြင္ေနရာေတြအားလုံးတြင္    မည္သည့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မည္သည့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မည္သည့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မည္သည့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္    မည္သို႔ေရာဂါမွ်မည္သို႔ေရာဂါမွ်မည္သို႔ေရာဂါမွ်မည္သို႔ေရာဂါမွ်    မေတြ႔ရ။မေတြ႔ရ။မေတြ႔ရ။မေတြ႔ရ။    အေကာင္းပကတိ၊အေကာင္းပကတိ၊အေကာင္းပကတိ၊အေကာင္းပကတိ၊    မည္သည့္ေရာဂါမွ်မည္သည့္ေရာဂါမွ်မည္သည့္ေရာဂါမွ်မည္သည့္ေရာဂါမွ  ်   

ရွာမေတြ႔ဘဲရွာမေတြ႔ဘဲရွာမေတြ႔ဘဲရွာမေတြ႔ဘဲ    မည္သည့္ေဆးကုိမည္သည့္ေဆးကုိမည္သည့္ေဆးကုိမည္သည့္ေဆးကုိ    သြား၍ေပးရမည္နည္းသြား၍ေပးရမည္နည္းသြား၍ေပးရမည္နည္းသြား၍ေပးရမည္နည္း... ... ... ... အိုအိုအိုအို    ဒါမွဒါမွဒါမွဒါမွ    တကယ့္ျပႆနာပဲတကယ့္ျပႆနာပဲတကယ့္ျပႆနာပဲတကယ့္ျပႆနာပဲ    မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။မဟုတ္ပါလား။    

    ေဆးကုသည္ဆိုရာ၌ေဆးကုသည္ဆိုရာ၌ေဆးကုသည္ဆိုရာ၌ေဆးကုသည္ဆိုရာ၌    ေဆးေတြေပးေဆးေတြေပးေဆးေတြေပးေဆးေတြေပး............    ေေေေဆးေတြထိုးၿပီးဆးေတြထိုးၿပီးဆးေတြထိုးၿပီးဆးေတြထိုးၿပီး    ခြဲစိတ္ဓားကုိခြဲစိတ္ဓားကုိခြဲစိတ္ဓားကုိခြဲစိတ္ဓားကုိ    ကုိင္ဆဲြခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွသာကုိင္ဆဲြခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွသာကုိင္ဆဲြခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွသာကုိင္ဆဲြခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္မွသာ    ေဆးကုသည္ဟုေဆးကုသည္ဟုေဆးကုသည္ဟုေဆးကုသည္ဟု    

ေခၚႏိုင္ပါသလား။ေခၚႏိုင္ပါသလား။ေခၚႏိုင္ပါသလား။ေခၚႏိုင္ပါသလား။    ဤအရာမ်ားထက္ဤအရာမ်ားထက္ဤအရာမ်ားထက္ဤအရာမ်ားထက္    ပုိ၍အေရးႀကီးေသာပုိ၍အေရးႀကီးေသာပုိ၍အေရးႀကီးေသာပုိ၍အေရးႀကီးေသာ    ဤအရာမ်ားမပါေသာဤအရာမ်ားမပါေသာဤအရာမ်ားမပါေသာဤအရာမ်ားမပါေသာ    ေဆးကုနည္းေရာေဆးကုနည္းေရာေဆးကုနည္းေရာေဆးကုနည္းေရာ    မရိွေတာ့ဘူးလား။မရိွေတာ့ဘူးလား။မရိွေတာ့ဘူးလား။မရိွေတာ့ဘူးလား။    

အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္အထူးသျဖင့္    ယခုေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ေသာယခုေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ေသာယခုေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ေသာယခုေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ေသာ    ခႏၶာကုိယ္တြင္ခႏၶာကုိယ္တြင္ခႏၶာကုိယ္တြင္ခႏၶာကုိယ္တြင္    မည္သည့္ျပႆနာမွ်မည္သည့္ျပႆနာမွ်မည္သည့္ျပႆနာမွ်မည္သည့္ျပႆနာမွ်    မရိွပါဘဲမရိွပါဘဲမရိွပါဘဲမရိွပါဘဲ    သူမစိတ္ထဲ၊သူမစိတ္ထဲ၊သူမစိတ္ထဲ၊သူမစိတ္ထဲ၊    ႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲႏွလုံးသားထဲ    

သူမ၏အသူမ၏အသူမ၏အသူမ၏အနီးကပ္ဆုံးေနရာတြင္နီးကပ္ဆုံးေနရာတြင္နီးကပ္ဆုံးေနရာတြင္နီးကပ္ဆုံးေနရာတြင္    ျပႆနာျဖစ္ေနသူအားျပႆနာျဖစ္ေနသူအားျပႆနာျဖစ္ေနသူအားျပႆနာျဖစ္ေနသူအား    မည္သည့္ေဆးကုိမည္သည့္ေဆးကုိမည္သည့္ေဆးကုိမည္သည့္ေဆးကုိ    ေပးရပါမည္နည္း။ေပးရပါမည္နည္း။ေပးရပါမည္နည္း။ေပးရပါမည္နည္း။    

    ထိုလူနာမ်ဳိးအားထိုလူနာမ်ဳိးအားထိုလူနာမ်ဳိးအားထိုလူနာမ်ဳိးအား    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ေဆးကုပါမည္နည္း။ေဆးကုပါမည္နည္း။ေဆးကုပါမည္နည္း။ေဆးကုပါမည္နည္း။    အ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲ    ခုနကခုနကခုနကခုနက    ေျပာခ့ဲသည့္ေျပာခ့ဲသည့္ေျပာခ့ဲသည့္ေျပာခ့ဲသည့္    ေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေတြ    

သူ႔ပါးစပ္ထဲကသူ႔ပါးစပ္ထဲကသူ႔ပါးစပ္ထဲကသူ႔ပါးစပ္ထဲက    ထြက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထြက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထြက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထြက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။    

    သူ႔ေမးခြန္းေလးကုိသူ႔ေမးခြန္းေလးကုိသူ႔ေမးခြန္းေလးကုိသူ႔ေမးခြန္းေလးကုိ    ၾကားလုိက္ေတာ့ၾကားလုိက္ေတာ့ၾကားလုိက္ေတာ့ၾကားလုိက္ေတာ့    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    ႐ုတ္႐ုတ္႐ုတ္႐ုတ္တရက္ဘာဆိုဘာမွတရက္ဘာဆိုဘာမွတရက္ဘာဆိုဘာမွတရက္ဘာဆိုဘာမွ    မေျပာႏိုင္ေသးဘဲမေျပာႏိုင္ေသးဘဲမေျပာႏိုင္ေသးဘဲမေျပာႏိုင္ေသးဘဲ    ရွက္ေသြးေတြရွက္ေသြးေတြရွက္ေသြးေတြရွက္ေသြးေတြ    

ျဖာေနေသးသည္။ျဖာေနေသးသည္။ျဖာေနေသးသည္။ျဖာေနေသးသည္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္း    မသိေသာမသိေသာမသိေသာမသိေသာ    ပုံစံႏွင့္ပုံစံႏွင့္ပုံစံႏွင့္ပုံစံႏွင့္    သူမ၏လက္သည္းေလးေတြကုိသူမ၏လက္သည္းေလးေတြကုိသူမ၏လက္သည္းေလးေတြကုိသူမ၏လက္သည္းေလးေတြကုိ    အသာငုံ႔၍အသာငုံ႔၍အသာငုံ႔၍အသာငုံ႔၍    စူးစူးစုိက္စုိက္စူးစူးစုိက္စုိက္စူးစူးစုိက္စုိက္စူးစူးစုိက္စုိက္    

ၾကည့္ေန၏။ၾကည့္ေန၏။ၾကည့္ေန၏။ၾကည့္ေန၏။    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းကေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းက    သူမအားသူမအားသူမအားသူမအား    ၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလး    ေငးၾကည့္ရင္းေငးၾကည့္ရင္းေငးၾကည့္ရင္းေငးၾကည့္ရင္း    သူမ၏အေျဖအားသူမ၏အေျဖအားသူမ၏အေျဖအားသူမ၏အေျဖအား    စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္    

ေစာင့္ဆိုင္းေနေလေစာင့္ဆိုင္းေနေလေစာင့္ဆိုင္းေနေလေစာင့္ဆိုင္းေနေလ၏။၏။၏။၏။    မွန္သည္မွန္သည္မွန္သည္မွန္သည္... ... ... ... ဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာဤသုိ႔ေသာ    ေမးခြန္းမ်ဳိး၏အေျဖအားေမးခြန္းမ်ဳိး၏အေျဖအားေမးခြန္းမ်ဳိး၏အေျဖအားေမးခြန္းမ်ဳိး၏အေျဖအား    အတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼ    လည္ပင္းထညႇစ္ေတာ့မတတ္လည္ပင္းထညႇစ္ေတာ့မတတ္လည္ပင္းထညႇစ္ေတာ့မတတ္လည္ပင္းထညႇစ္ေတာ့မတတ္    

အေလာတႀကီးေမး၍အေလာတႀကီးေမး၍အေလာတႀကီးေမး၍အေလာတႀကီးေမး၍    မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်မည္သို႔မွ်    အေျဖမွန္ကုိမရႏိုင္။အေျဖမွန္ကုိမရႏိုင္။အေျဖမွန္ကုိမရႏိုင္။အေျဖမွန္ကုိမရႏိုင္။    အေရးအႀကီးဆုံးကအေရးအႀကီးဆုံးကအေရးအႀကီးဆုံးကအေရးအႀကီးဆုံးက    စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္စိတ္ရွည္လက္ရွည္    စိတ္ေအးလက္ေအးထား၍စိတ္ေအးလက္ေအးထား၍စိတ္ေအးလက္ေအးထား၍စိတ္ေအးလက္ေအးထား၍    

မီးစင္ၾကည့္ကဖို႔ပဲမီးစင္ၾကည့္ကဖို႔ပဲမီးစင္ၾကည့္ကဖို႔ပဲမီးစင္ၾကည့္ကဖို႔ပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    

    သူေစာင့္ရက်ဳိးသူေစာင့္ရက်ဳိးသူေစာင့္ရက်ဳိးသူေစာင့္ရက်ဳိး    နပ္ပါ၏နပ္ပါ၏နပ္ပါ၏နပ္ပါ၏... ... ... ... မပြင့္တစ္ပြင့္ေလးၿပံဳးလွ်က္မပြင့္တစ္ပြင့္ေလးၿပံဳးလွ်က္မပြင့္တစ္ပြင့္ေလးၿပံဳးလွ်က္မပြင့္တစ္ပြင့္ေလးၿပံဳးလွ်က္    သူသူသူသူမႏႈတ္ကမႏႈတ္ကမႏႈတ္ကမႏႈတ္က    စကားေလးေတြကစကားေလးေတြကစကားေလးေတြကစကားေလးေတြက    စမ္းေရစီးသည့္အလားစမ္းေရစီးသည့္အလားစမ္းေရစီးသည့္အလားစမ္းေရစီးသည့္အလား    

ႏူးည့ံညင္သာစြာႏူးည့ံညင္သာစြာႏူးည့ံညင္သာစြာႏူးည့ံညင္သာစြာ    ထြက္ေပၚလာေလသည္။ထြက္ေပၚလာေလသည္။ထြက္ေပၚလာေလသည္။ထြက္ေပၚလာေလသည္။    

    ''''''''အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... သမီးေလသမီးေလသမီးေလသမီးေလ    မေန႔ကအထိမေန႔ကအထိမေန႔ကအထိမေန႔ကအထိ    အခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာအခ်စ္ဆိုတာ    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မသိခ့ဲပါဘူး။မသိခ့ဲပါဘူး။မသိခ့ဲပါဘူး။မသိခ့ဲပါဘူး။    သမီးဘဝမွာသမီးဘဝမွာသမီးဘဝမွာသမီးဘဝမွာ    

ခ်စ္သူရည္းစားဆိုတာခ်စ္သူရည္းစားဆိုတာခ်စ္သူရည္းစားဆိုတာခ်စ္သူရည္းစားဆိုတာ    မူးလုိ႔ေမူးလုိ႔ေမူးလုိ႔ေမူးလုိ႔ေတာင္တာင္တာင္တာင္    ႐ွဴစရာမရိွခ့ဲပါဘူး။႐ွဴစရာမရိွခ့ဲပါဘူး။႐ွဴစရာမရိွခ့ဲပါဘူး။႐ွဴစရာမရိွခ့ဲပါဘူး။    ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းကငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းကငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းကငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းက    စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လွတ့ဲစည္းကမ္းတင္းက်ပ္လွတ့ဲစည္းကမ္းတင္းက်ပ္လွတ့ဲစည္းကမ္းတင္းက်ပ္လွတ့ဲ    

မိမိမိမိသားစုထဲမွာသားစုထဲမွာသားစုထဲမွာသားစုထဲမွာ    ႀကီးျပင္းခ့ဲရပါတယ္။ႀကီးျပင္းခ့ဲရပါတယ္။ႀကီးျပင္းခ့ဲရပါတယ္။ႀကီးျပင္းခ့ဲရပါတယ္။    ရည္းစားထားဖုိ႔ရည္းစားထားဖုိ႔ရည္းစားထားဖုိ႔ရည္းစားထားဖုိ႔    မေျပာနဲ႔မေျပာနဲ႔မေျပာနဲ႔မေျပာနဲ႔    ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔    တစ္ခါမွေတာင္တစ္ခါမွေတာင္တစ္ခါမွေတာင္တစ္ခါမွေတာင္    ရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွးရင္းရင္းႏီွးႏီွး    

စကားမေျပာခ့ဲဖူးပါဘူး။စကားမေျပာခ့ဲဖူးပါဘူး။စကားမေျပာခ့ဲဖူးပါဘူး။စကားမေျပာခ့ဲဖူးပါဘူး။    ဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့လည္းဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့လည္းဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့လည္းဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့လည္း    သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူႀကီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူႀကီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူႀကီးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူႀကီး    ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္    မိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြကမိဘေတြက    

မိန္းကေလးမုိ႔မိန္းကေလးမုိ႔မိန္းကေလးမုိ႔မိန္းကေလးမုိ႔    တကၠသုိလ္ဆက္တက္စရာတကၠသုိလ္ဆက္တက္စရာတကၠသုိလ္ဆက္တက္စရာတကၠသုိလ္ဆက္တက္စရာ    မလိုပါဘူး။မလိုပါဘူး။မလိုပါဘူး။မလိုပါဘူး။    အိမ္ရွင္မပဲအိမ္ရွင္မပဲအိမ္ရွင္မပဲအိမ္ရွင္မပဲ    လုပ္လုပ္လုပ္လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီးရမယ္ဆိုၿပီးရမယ္ဆိုၿပီးရမယ္ဆိုၿပီး    အိမ္တြင္းပုန္းကုလားမလိုပဲအိမ္တြင္းပုန္းကုလားမလိုပဲအိမ္တြင္းပုန္းကုလားမလိုပဲအိမ္တြင္းပုန္းကုလားမလိုပဲ    ေနခ့ဲရတယ္။ေနခ့ဲရတယ္။ေနခ့ဲရတယ္။ေနခ့ဲရတယ္။    

သမီးေလးသမီးေလးသမီးေလးသမီးေလး    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    တကၠသုိလ္ကုိတကၠသုိလ္ကုိတကၠသုိလ္ကုိတကၠသုိလ္ကုိ    အရမ္းတက္ခ်င္တာ၊အရမ္းတက္ခ်င္တာ၊အရမ္းတက္ခ်င္တာ၊အရမ္းတက္ခ်င္တာ၊    စာေပကုိဝါသနာပါေတာ့စာေပကုိဝါသနာပါေတာ့စာေပကုိဝါသနာပါေတာ့စာေပကုိဝါသနာပါေတာ့    တကၠသိုလ္နဲ႔ဆိုင္တ့ဲတကၠသိုလ္နဲ႔ဆိုင္တ့ဲတကၠသိုလ္နဲ႔ဆိုင္တ့ဲတကၠသိုလ္နဲ႔ဆိုင္တ့ဲ    

ဝတၳဳေတြဖတ္ရတိုင္းဝတၳဳေတြဖတ္ရတိုင္းဝတၳဳေတြဖတ္ရတိုင္းဝတၳဳေတြဖတ္ရတိုင္း    တိတ္တိတ္ကေလးတိတ္တိတ္ကေလးတိတ္တိတ္ကေလးတိတ္တိတ္ကေလး    က်ိတ္ၿပီးက်ိတ္ၿပီးက်ိတ္ၿပီးက်ိတ္ၿပီး    ငုိခ့ဲရပါတယ္ဆရာ။ငုိခ့ဲရပါတယ္ဆရာ။ငုိခ့ဲရပါတယ္ဆရာ။ငုိခ့ဲရပါတယ္ဆရာ။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    သမီးအိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ပါဘူးသမီးအိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ပါဘူးသမီးအိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ပါဘူးသမီးအိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ပါဘူး... ... ... ... 

တစ္ေယာက္တည္းေတစ္ေယာက္တည္းေတစ္ေယာက္တည္းေတစ္ေယာက္တည္းေနခ်င္တယ္။နခ်င္တယ္။နခ်င္တယ္။နခ်င္တယ္။    ျဖစ္ႏိုင္ရင္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ျဖစ္ႏိုင္ရင္ျဖစ္ႏိုင္ရင္    သီလရွင္ေတာင္သီလရွင္ေတာင္သီလရွင္ေတာင္သီလရွင္ေတာင္    ဝတ္ခ်င္တာ။ဝတ္ခ်င္တာ။ဝတ္ခ်င္တာ။ဝတ္ခ်င္တာ။    မိဘေတြကုိလည္းမိဘေတြကုိလည္းမိဘေတြကုိလည္းမိဘေတြကုိလည္း    သမီးရဲ႕ဆႏၵကုိသမီးရဲ႕ဆႏၵကုိသမီးရဲ႕ဆႏၵကုိသမီးရဲ႕ဆႏၵကုိ    

ေျပာျပခ့ဲပါေသးတယ္။ေျပာျပခ့ဲပါေသးတယ္။ေျပာျပခ့ဲပါေသးတယ္။ေျပာျပခ့ဲပါေသးတယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    အေဖကအေဖကအေဖကအေဖက    သေဘာမတူဘူး။သေဘာမတူဘူး။သေဘာမတူဘူး။သေဘာမတူဘူး။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သမီးအေဖေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။သမီးအေဖေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။သမီးအေဖေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။သမီးအေဖေနမေကာင္းျဖစ္တယ္။    သူမ်က္စိမမိွတ္ခင္မွာသူမ်က္စိမမိွတ္ခင္မွာသူမ်က္စိမမိွတ္ခင္မွာသူမ်က္စိမမိွတ္ခင္မွာ    

သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    သူစိတ္ခ်တ့ဲသူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕သားနဲ႔သူစိတ္ခ်တ့ဲသူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕သားနဲ႔သူစိတ္ခ်တ့ဲသူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕သားနဲ႔သူစိတ္ခ်တ့ဲသူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ႕သားနဲ႔    ေပးစားခ့ဲခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေပးစားခ့ဲခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေပးစားခ့ဲခ်င္တယ္ဆိုၿပီးေပးစားခ့ဲခ်င္တယ္ဆိုၿပီး    သမီးကုိနားခ်တယ္သမီးကုိနားခ်တယ္သမီးကုိနားခ်တယ္သမီးကုိနားခ်တယ္။။။။    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    

တစ္ေယာက္တည္းထားခ့ဲရမွာတစ္ေယာက္တည္းထားခ့ဲရမွာတစ္ေယာက္တည္းထားခ့ဲရမွာတစ္ေယာက္တည္းထားခ့ဲရမွာ    အေဖကအေဖကအေဖကအေဖက    စိတ္မခ်ဘူးတ့ဲဆရာ။စိတ္မခ်ဘူးတ့ဲဆရာ။စိတ္မခ်ဘူးတ့ဲဆရာ။စိတ္မခ်ဘူးတ့ဲဆရာ။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    အေဖ့စကားကုိအေဖ့စကားကုိအေဖ့စကားကုိအေဖ့စကားကုိ    နားေထာင္ၿပီးနားေထာင္ၿပီးနားေထာင္ၿပီးနားေထာင္ၿပီး    ေခါင္းညိတ္လုိက္ရတယ္။ေခါင္းညိတ္လုိက္ရတယ္။ေခါင္းညိတ္လုိက္ရတယ္။ေခါင္းညိတ္လုိက္ရတယ္။    
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ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္    ယုံခ်င္ယုံယုံခ်င္ယုံယုံခ်င္ယုံယုံခ်င္ယုံ    မယုံခ်င္ေနမယုံခ်င္ေနမယုံခ်င္ေနမယုံခ်င္ေန    မဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွပဲမဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွပဲမဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွပဲမဂၤလာေဆာင္တ့ဲေန႔က်မွပဲ    ကုိေက်ာ္စြာရဲ႕မ်က္ႏွာကုိကုိေက်ာ္စြာရဲ႕မ်က္ႏွာကုိကုိေက်ာ္စြာရဲ႕မ်က္ႏွာကုိကုိေက်ာ္စြာရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ    ေတြ႔ဖူးတာပါ။ေတြ႔ဖူးတာပါ။ေတြ႔ဖူးတာပါ။ေတြ႔ဖူးတာပါ။    ကဲကဲကဲကဲ    

သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    သူ႔ကုိခ်စ္လား၊သူ႔ကုိခ်စ္လား၊သူ႔ကုိခ်စ္လား၊သူ႔ကုိခ်စ္လား၊    မခ်စ္လားဆုိတာမခ်စ္လားဆုိတာမခ်စ္လားဆုိတာမခ်စ္လားဆုိတာ    ဘယ္ဘယ္ဘယ္ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးသိႏုိင္မွာလဲ။လိုလုပ္ၿပီးသိႏုိင္မွာလဲ။လိုလုပ္ၿပီးသိႏုိင္မွာလဲ။လိုလုပ္ၿပီးသိႏုိင္မွာလဲ။    မိဘေတြအလိုက်မိဘေတြအလိုက်မိဘေတြအလိုက်မိဘေတြအလိုက်    ေခါင္းညိတ္ခ့ဲရတာေခါင္းညိတ္ခ့ဲရတာေခါင္းညိတ္ခ့ဲရတာေခါင္းညိတ္ခ့ဲရတာ    မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။မဟုတ္လား။    

ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    သမီးအျဖစ္ကသမီးအျဖစ္ကသမီးအျဖစ္ကသမီးအျဖစ္က    အဆိုးထဲကအဆိုးထဲကအဆိုးထဲကအဆိုးထဲက    အေကာင္းလို႔အေကာင္းလို႔အေကာင္းလို႔အေကာင္းလို႔    ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    အရမ္းဂ႐ုစုိက္ၿပီးအရမ္းဂ႐ုစုိက္ၿပီးအရမ္းဂ႐ုစုိက္ၿပီးအရမ္းဂ႐ုစုိက္ၿပီး    

အလိုလိုက္တယ္။အလိုလိုက္တယ္။အလိုလိုက္တယ္။အလိုလိုက္တယ္။    ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္    အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အတြက္အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အတြက္အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အတြက္အိမ္ရွင္မတစ္ေယာက္အတြက္    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    လိုေလေသးမရိွေအာင္ကုိလိုေလေသးမရိွေအာင္ကုိလိုေလေသးမရိွေအာင္ကုိလိုေလေသးမရိွေအာင္ကုိ    သူကထားခ့ဲတယ္သူကထားခ့ဲတယ္သူကထားခ့ဲတယ္သူကထားခ့ဲတယ္။။။။    

သူန႔ဲေပးစားၿပီးသူန႔ဲေပးစားၿပီးသူန႔ဲေပးစားၿပီးသူန႔ဲေပးစားၿပီး    သိပ္မၾကာဘူးသိပ္မၾကာဘူးသိပ္မၾကာဘူးသိပ္မၾကာဘူး    အေဖလဲဆုံးသြားတယ္။အေဖလဲဆုံးသြားတယ္။အေဖလဲဆုံးသြားတယ္။အေဖလဲဆုံးသြားတယ္။    သမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္း    အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတာနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတာနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတာနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတာနဲ႔    ခ်က္ခ်င္းကုိပဲခ်က္ခ်င္းကုိပဲခ်က္ခ်င္းကုိပဲခ်က္ခ်င္းကုိပဲ    သဲသဲေလးကုိသဲသဲေလးကုိသဲသဲေလးကုိသဲသဲေလးကုိ    

ကုိယ္ဝန္ရသြားေတာ့တာပဲဆရာ။ကုိယ္ဝန္ရသြားေတာ့တာပဲဆရာ။ကုိယ္ဝန္ရသြားေတာ့တာပဲဆရာ။ကုိယ္ဝန္ရသြားေတာ့တာပဲဆရာ။    တကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္းတကယ္တမ္း    ေသခ်ာမစဥ္းစားခ့ဲဖူးဘူး။ေသခ်ာမစဥ္းစားခ့ဲဖူးဘူး။ေသခ်ာမစဥ္းစားခ့ဲဖူးဘူး။ေသခ်ာမစဥ္းစားခ့ဲဖူးဘူး။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္လည္းအမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္လည္းအမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္လည္းအမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္လည္း    

အိမ္ေထာင္ေရးသုခဆိုတာအိမ္ေထာင္ေရးသုခဆိုတာအိမ္ေထာင္ေရးသုခဆိုတာအိမ္ေထာင္ေရးသုခဆိုတာ    ဘာဆိုဘာမွန္းေတာင္ဘာဆိုဘာမွန္းေတာင္ဘာဆိုဘာမွန္းေတာင္ဘာဆိုဘာမွန္းေတာင္    မသိခ့ဲဖူးဘူးလုိမသိခ့ဲဖူးဘူးလုိမသိခ့ဲဖူးဘူးလုိမသိခ့ဲဖူးဘူးလုိ႔႔ ႔႔    ေျပာရလိမ့္မယ္ဆရာ။ေျပာရလိမ့္မယ္ဆရာ။ေျပာရလိမ့္မယ္ဆရာ။ေျပာရလိမ့္မယ္ဆရာ။    ဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္းဘာမွန္းညာမွန္း    ေသခ်ာမသိလုိက္ပဲေသခ်ာမသိလုိက္ပဲေသခ်ာမသိလုိက္ပဲေသခ်ာမသိလုိက္ပဲ    

သဲသဲေလးကုိသဲသဲေလးကုိသဲသဲေလးကုိသဲသဲေလးကုိ    ကုိယ္ဝန္ရသြားခ့ဲတာကုိး။ကုိယ္ဝန္ရသြားခ့ဲတာကုိး။ကုိယ္ဝန္ရသြားခ့ဲတာကုိး။ကုိယ္ဝန္ရသြားခ့ဲတာကုိး။    ကုိယ္ဝန္ရၿပီးေတာ့လည္းကုိယ္ဝန္ရၿပီးေတာ့လည္းကုိယ္ဝန္ရၿပီးေတာ့လည္းကုိယ္ဝန္ရၿပီးေတာ့လည္း    တစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွ    အတူမေနျဖစ္ေတာ့ဘူး။အတူမေနျဖစ္ေတာ့ဘူး။အတူမေနျဖစ္ေတာ့ဘူး။အတူမေနျဖစ္ေတာ့ဘူး။    ကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိကေလးကုိ    ထိခိုက္သြားမွာထိခိုက္သြားမွာထိခိုက္သြားမွာထိခိုက္သြားမွာ    

သမီးကသမီးကသမီးကသမီးက    စုိးရိမ္တာကုိး။စုိးရိမ္တာကုိး။စုိးရိမ္တာကုိး။စုိးရိမ္တာကုိး။    သူကလည္းသူကလည္းသူကလည္းသူကလည္း    သမီးရဲ႕ဆႏၵကုိသမီးရဲ႕ဆႏၵကုိသမီးရဲ႕ဆႏၵကုိသမီးရဲ႕ဆႏၵကုိ    နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။    ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    သဲသဲကုိေမြးသဲသဲကုိေမြးသဲသဲကုိေမြးသဲသဲကုိေမြး............    ေမြးၿပီးေမြးၿပီးေမြးၿပီးေမြးၿပီးတစ္လ၊တစ္လ၊တစ္လ၊တစ္လ၊    ႏွစ္လ၊ႏွစ္လ၊ႏွစ္လ၊ႏွစ္လ၊    

သုံးလ၊သုံးလ၊သုံးလ၊သုံးလ၊    ေလးလနဲ႔ေလးလနဲ႔ေလးလနဲ႔ေလးလနဲ႔    အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့အခ်ိန္ေတြၾကာလာေတာ့    သူကျပန္ၿပီးသူကျပန္ၿပီးသူကျပန္ၿပီးသူကျပန္ၿပီး    ပူဆာတယ္။ပူဆာတယ္။ပူဆာတယ္။ပူဆာတယ္။    သမီးကလည္းသမီးကလည္းသမီးကလည္းသမီးကလည္း    အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီးအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီးအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီးအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး    ခြင့္မျပဳဘူး။ခြင့္မျပဳဘူး။ခြင့္မျပဳဘူး။ခြင့္မျပဳဘူး။    

ဒီကိစၥႀကီးကုိဒီကိစၥႀကီးကုိဒီကိစၥႀကီးကုိဒီကိစၥႀကီးကုိ    သမီးစိတ္ထဲကသမီးစိတ္ထဲကသမီးစိတ္ထဲကသမီးစိတ္ထဲက    ဘာျဖစ္လုိ႔လဲမသိဘူး။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲမသိဘူး။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲမသိဘူး။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲမသိဘူး။    မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူးမႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူးမႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူးမႏွစ္ၿမိဳ႕ဘူး    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔တျဖည္းျဖည္းနဲ႔    

အခ်ိန္ေတြၾကာလာတ့ဲအခါအခ်ိန္ေတြၾကာလာတ့ဲအခါအခ်ိန္ေတြၾကာလာတ့ဲအခါအခ်ိန္ေတြၾကာလာတ့ဲအခါ    ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပရမွန္းလည္းဘယ္လိုအေၾကာင္းျပရမွန္းလည္းဘယ္လိုအေၾကာင္းျပရမွန္းလည္းဘယ္လိုအေၾကာင္းျပရမွန္းလည္း    မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။မသိေတာ့ဘူး။    ကုိေက်ာ္စြာကလည္းကုိေက်ာ္စြာကလည္းကုိေက်ာ္စြာကလည္းကုိေက်ာ္စြာကလည္း    တစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စ    

ပုိၿပီးရိပ္မိလာတယ္ထင္တယ္။ပုိၿပီးရိပ္မိလာတယ္ထင္တယ္။ပုိၿပီးရိပ္မိလာတယ္ထင္တယ္။ပုိၿပီးရိပ္မိလာတယ္ထင္တယ္။    သမီးဆႏၵမပါရင္သမီးဆႏၵမပါရင္သမီးဆႏၵမပါရင္သမီးဆႏၵမပါရင္    သူခ်စ္ဖို႔သူခ်စ္ဖို႔သူခ်စ္ဖို႔သူခ်စ္ဖို႔    မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။    မပူဆာေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့မပူဆာေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့မပူဆာေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့မပူဆာေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့    ေျပာလာတယ္။ေျပာလာတယ္။ေျပာလာတယ္။ေျပာလာတယ္။    

သမီးသူ႔ကုိခ်စ္လာတ့ဲ၊သမီးသူ႔ကုိခ်စ္လာတ့ဲ၊သမီးသူ႔ကုိခ်စ္လာတ့ဲ၊သမီးသူ႔ကုိခ်စ္လာတ့ဲ၊    ၾကည္ၾကည္သာသာခြင့္ျပဳတ့ဲၾကည္ၾကည္သာသာခြင့္ျပဳတ့ဲၾကည္ၾကည္သာသာခြင့္ျပဳတ့ဲၾကည္ၾကည္သာသာခြင့္ျပဳတ့ဲ    အခ်ိန္အထိအခ်ိန္အထိအခ်ိန္အထိအခ်ိန္အထိ    ေစာင့္မယ္လို႔လည္းေစာင့္မယ္လို႔လည္းေစာင့္မယ္လို႔လည္းေစာင့္မယ္လို႔လည္း    ကတိေပးတယ္။ကတိေပးတယ္။ကတိေပးတယ္။ကတိေပးတယ္။    အဲဒီလိုနဲ႔အဲဒီလိုနဲ႔အဲဒီလိုနဲ႔အဲဒီလိုနဲ႔    

ၾကာလာေတာ့လည္းၾကာလာေတာ့လည္းၾကာလာေတာ့လည္းၾကာလာေတာ့လည္း    သမီးစိတ္ထဲမွာသမီးစိတ္ထဲမွာသမီးစိတ္ထဲမွာသမီးစိတ္ထဲမွာ    တစ္မ်ဳိးႀကီးခံစားလာရတယ္။တစ္မ်ဳိးႀကီးခံစားလာရတယ္။တစ္မ်ဳိးႀကီးခံစားလာရတယ္။တစ္မ်ဳိးႀကီးခံစားလာရတယ္။    ဘယ္လိုလဲဆိုတာေတာ့ဘယ္လိုလဲဆိုတာေတာ့ဘယ္လိုလဲဆိုတာေတာ့ဘယ္လိုလဲဆိုတာေတာ့    တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က်တိတိက်က ်   မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။မေျပာတတ္ဘူးေပါ့။    

ဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲဒါနဲ႔ပဲ    သမီးေလးကုိသမီးေလးကုိသမီးေလးကုိသမီးေလးကုိ    ေမြးေပးခ့ဲတ့ဲေမြးေပးခ့ဲတ့ဲေမြးေပးခ့ဲတ့ဲေမြးေပးခ့ဲတ့ဲ    သမီးအေနနဲ႔သမီးအေနနဲ႔သမီးအေနနဲ႔သမီးအေနနဲ႔    ဖခင္လိုပဲဖခင္လိုပဲဖခင္လိုပဲဖခင္လိုပဲ    ခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးတ့ဲခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးတ့ဲခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးတ့ဲခ်စ္ခင္ေလးစားအားကုိးတ့ဲ    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    

ရင္ဖြင့္အကူအညီေတာင္းခ့ဲမိတာပါ။ရင္ဖြင့္အကူအညီေတာင္းခ့ဲမိတာပါ။ရင္ဖြင့္အကူအညီေတာင္းခ့ဲမိတာပါ။ရင္ဖြင့္အကူအညီေတာင္းခ့ဲမိတာပါ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္... ... ... ... ကုိေက်ာ္စြာအိမ္ကုိကုိေက်ာ္စြာအိမ္ကုိကုိေက်ာ္စြာအိမ္ကုိကုိေက်ာ္စြာအိမ္ကုိ    အရက္မူးၿပီးအရက္မူးၿပီးအရက္မူးၿပီးအရက္မူးၿပီး    ျပန္လာတ့ဲညကျပန္လာတ့ဲညကျပန္လာတ့ဲညကျပန္လာတ့ဲညက    အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့    

သမီးရဲ႕တည္ၿငိမ္ေနတ့ဲသမီးရဲ႕တည္ၿငိမ္ေနတ့ဲသမီးရဲ႕တည္ၿငိမ္ေနတ့ဲသမီးရဲ႕တည္ၿငိမ္ေနတ့ဲ    ႏွလုံးသားကုိႏွလုံးသားကုိႏွလုံးသားကုိႏွလုံးသားကုိ    ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီးခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႀကီး    ႐ုိက္ခတ္လိုက္တ့ဲ႐ုိက္ခတ္လိုက္တ့ဲ႐ုိက္ခတ္လိုက္တ့ဲ႐ုိက္ခတ္လိုက္တ့ဲ    နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးလုိပဲလုိ႔နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးလုိပဲလုိ႔နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးလုိပဲလုိ႔နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးလုိပဲလုိ႔    ေျပာရမလားေျပာရမလားေျပာရမလားေျပာရမလား    မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    

သူကသူကသူကသူက    အရက္မူးမူးနဲ႔အရက္မူးမူးနဲ႔အရက္မူးမူးနဲ႔အရက္မူးမူးနဲ႔    ဇင္ဇင္၊ဇင္ဇင္၊ဇင္ဇင္၊ဇင္ဇင္၊    ဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲ    ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕    နာမည္ကုိနာမည္ကုိနာမည္ကုိနာမည္ကုိ    တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္တတြတ္တြတ္    ေရ႐ြတ္ေနတာေရ႐ြတ္ေနတာေရ႐ြတ္ေနတာေရ႐ြတ္ေနတာ    

ၾကားလုိက္ရခ်ိန္မွာၾကားလုိက္ရခ်ိန္မွာၾကားလုိက္ရခ်ိန္မွာၾကားလုိက္ရခ်ိန္မွာ    သမီးဘဝမွာသမီးဘဝမွာသမီးဘဝမွာသမီးဘဝမွာ    တစ္ခါတစ္ခါတစ္ခါတစ္ခါမွမွမွမွ    မခံစားဘူးေသးတ့ဲမခံစားဘူးေသးတ့ဲမခံစားဘူးေသးတ့ဲမခံစားဘူးေသးတ့ဲ    ခံစားမႈမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ခံစားမႈမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ခံစားမႈမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။ခံစားမႈမ်ဳိးျဖစ္လာတယ္။    ဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲ    ေကာင္မေလးကေကာင္မေလးကေကာင္မေလးကေကာင္မေလးက    

ဘယ္သူလဲ၊ဘယ္သူလဲ၊ဘယ္သူလဲ၊ဘယ္သူလဲ၊    သူ႔ႏႈတ္ဖ်ားကသူ႔ႏႈတ္ဖ်ားကသူ႔ႏႈတ္ဖ်ားကသူ႔ႏႈတ္ဖ်ားက    တဖြဖြေရ႐ြတ္ရေလာက္ေအာင္တဖြဖြေရ႐ြတ္ရေလာက္ေအာင္တဖြဖြေရ႐ြတ္ရေလာက္ေအာင္တဖြဖြေရ႐ြတ္ရေလာက္ေအာင္    သူကသူကသူကသူက    ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔    ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ    

ပတ္သက္ေနသလဲ။ပတ္သက္ေနသလဲ။ပတ္သက္ေနသလဲ။ပတ္သက္ေနသလဲ။    ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    အရင္လိုအရင္လိုအရင္လိုအရင္လို    မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား။မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား။မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား။မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား။    အသစ္ေတြ႔သြားတာလား။အသစ္ေတြ႔သြားတာလား။အသစ္ေတြ႔သြားတာလား။အသစ္ေတြ႔သြားတာလား။    ဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဒီဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲ    

သမီးမျမင္သမီးမျမင္သမီးမျမင္သမီးမျမင္ဖူးတ့ဲဖူးတ့ဲဖူးတ့ဲဖူးတ့ဲ    ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိ    မနာလုိဝန္တိုတာလားမနာလုိဝန္တိုတာလားမနာလုိဝန္တိုတာလားမနာလုိဝန္တိုတာလား    သဝန္ေၾကာင္တာလား၊သဝန္ေၾကာင္တာလား၊သဝန္ေၾကာင္တာလား၊သဝန္ေၾကာင္တာလား၊    သမီးရင္ထဲႏွလုံးသားထဲသမီးရင္ထဲႏွလုံးသားထဲသမီးရင္ထဲႏွလုံးသားထဲသမီးရင္ထဲႏွလုံးသားထဲ    

တစ္မ်ဳိးႀကီးပဲတစ္မ်ဳိးႀကီးပဲတစ္မ်ဳိးႀကီးပဲတစ္မ်ဳိးႀကီးပဲ    ခံစားေနရတယ္ဆရာ။ခံစားေနရတယ္ဆရာ။ခံစားေနရတယ္ဆရာ။ခံစားေနရတယ္ဆရာ။    ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္    ဝင္ပူးေနတယ္ဆိုတာဝင္ပူးေနတယ္ဆိုတာဝင္ပူးေနတယ္ဆိုတာဝင္ပူးေနတယ္ဆိုတာ    ဒါမ်ဳိးလား။ဒါမ်ဳိးလား။ဒါမ်ဳိးလား။ဒါမ်ဳိးလား။    သမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္း    တစ္ခါမွမခံစားဘူးေတာ့တစ္ခါမွမခံစားဘူးေတာ့တစ္ခါမွမခံစားဘူးေတာ့တစ္ခါမွမခံစားဘူးေတာ့    

မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    အဲဒါအဲဒါအဲဒါအဲဒါ    သမီးဘာျဖစ္တာလဲသမီးဘာျဖစ္တာလဲသမီးဘာျဖစ္တာလဲသမီးဘာျဖစ္တာလဲ... ... ... ... ဆရာကေရာဆရာကေရာဆရာကေရာဆရာကေရာ    ဘယ္လိုဘယ္လိုဘယ္လိုဘယ္လို    ထင္ျမင္ယူဆလဲဆိုတာထင္ျမင္ယူဆလဲဆိုတာထင္ျမင္ယူဆလဲဆိုတာထင္ျမင္ယူဆလဲဆိုတာ    ေျပာျေျပာျေျပာျေျပာျပပါဦးပပါဦးပပါဦးပပါဦး''''''''    

    ဗုေဒၶါဗုေဒၶါဗုေဒၶါဗုေဒၶါ    ကုိယ့္ဘက္ျမားဦးလွည့္လာပါေရာလား။ကုိယ့္ဘက္ျမားဦးလွည့္လာပါေရာလား။ကုိယ့္ဘက္ျမားဦးလွည့္လာပါေရာလား။ကုိယ့္ဘက္ျမားဦးလွည့္လာပါေရာလား။    ဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးတယ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးတယ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးတယ္ဆိုတာဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးတယ္ဆိုတာ    ဘာပါလိမ့္ဘာပါလိမ့္ဘာပါလိမ့္ဘာပါလိမ့္... ... ... ... ဒုကၡေတာ့ဒုကၡေတာ့ဒုကၡေတာ့ဒုကၡေတာ့    ေရာက္ၿပီေရာက္ၿပီေရာက္ၿပီေရာက္ၿပီ............။။။။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၃၃၃၃၃၃၃၃၁၁၁၁၁၁၁၁))))))))        

ဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရ        လြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပးလြတ္ေအာင္ေျပး        မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့မိလို႔ကေတာ့        အေသပဲအေသပဲအေသပဲအေသပဲအေသပဲအေသပဲအေသပဲအေသပဲ        

        

        

    ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္    ဟုအမည္ရိွေသာဟုအမည္ရိွေသာဟုအမည္ရိွေသာဟုအမည္ရိွေသာ    နတ္နတ္နတ္နတ္    ကုိၾကားဖူးပါသလား။ကုိၾကားဖူးပါသလား။ကုိၾကားဖူးပါသလား။ကုိၾကားဖူးပါသလား။    သူကမည္သူနည္းသူကမည္သူနည္းသူကမည္သူနည္းသူကမည္သူနည္း............။။။။    ထိုနတ္သားေထိုနတ္သားေထိုနတ္သားေထိုနတ္သားေလးဝင္ပူးလွ်င္လးဝင္ပူးလွ်င္လးဝင္ပူးလွ်င္လးဝင္ပူးလွ်င္    

လူတစ္ေယာက္သည္လူတစ္ေယာက္သည္လူတစ္ေယာက္သည္လူတစ္ေယာက္သည္    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသနည္း။ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသနည္း။ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသနည္း။ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသနည္း။    ဤေလာကဤေလာကဤေလာကဤေလာက    ကမာၻႀကီးထဲတြင္ကမာၻႀကီးထဲတြင္ကမာၻႀကီးထဲတြင္ကမာၻႀကီးထဲတြင္    ျမင္ေတြ႔ရေသာျမင္ေတြ႔ရေသာျမင္ေတြ႔ရေသာျမင္ေတြ႔ရေသာ    

လူသာတစ္ဦးအားလူသာတစ္ဦးအားလူသာတစ္ဦးအားလူသာတစ္ဦးအား    သူ႔အားေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနရေသာသူ႔အားေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနရေသာသူ႔အားေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနရေသာသူ႔အားေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ    ပုံစံအတိုင္းပဲပုံစံအတိုင္းပဲပုံစံအတိုင္းပဲပုံစံအတိုင္းပဲ    အျခားလူေတြကေရာအျခားလူေတြကေရာအျခားလူေတြကေရာအျခားလူေတြကေရာ    သူ႔ကုိယ္သူေရာသူ႔ကုိယ္သူေရာသူ႔ကုိယ္သူေရာသူ႔ကုိယ္သူေရာ    တစ္သတ္မတ္တည္းတစ္သတ္မတ္တည္းတစ္သတ္မတ္တည္းတစ္သတ္မတ္တည္း    

ပုံေသသတ္မွတ္ထား၍ပုံေသသတ္မွတ္ထား၍ပုံေသသတ္မွတ္ထား၍ပုံေသသတ္မွတ္ထား၍    ရပါသလား။ရပါသလား။ရပါသလား။ရပါသလား။    တစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံတစ္ခါတစ္ရံ    တစ္စုံတစ္ရာေသာတစ္စုံတစ္ရာေသာတစ္စုံတစ္ရာေသာတစ္စုံတစ္ရာေသာ    အေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္အေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္အေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္အေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္    ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရေသာအခါတြင္ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရေသာအခါတြင္ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရေသာအခါတြင္ႀကံဳေတြ႔လိုက္ရေသာအခါတြင္    

သူ႔ကုိယ္သူပင္သူ႔ကုိယ္သူပင္သူ႔ကုိယ္သူပင္သူ႔ကုိယ္သူပင္    သတိမျပဳမိႏုိင္ေသာသတိမျပဳမိႏုိင္ေသာသတိမျပဳမိႏုိင္ေသာသတိမျပဳမိႏုိင္ေသာ    မယုံႏိုင္စရာမယုံႏိုင္စရာမယုံႏိုင္စရာမယုံႏိုင္စရာ    မထင္မွတ္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာမထင္မွတ္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာမထင္မွတ္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာမထင္မွတ္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ    ေနာက္ထပ္လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ေနာက္ထပ္လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ေနာက္ထပ္လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ေနာက္ထပ္လူသားတစ္ဦးအျဖစ္    

ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္ကုိေရာေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္ကုိေရာေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္ကုိေရာေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္ကုိေရာ    သင့္ဘဝတြင္သင့္ဘဝတြင္သင့္ဘဝတြင္သင့္ဘဝတြင္    ႀကံဳခ့ဲဖူးပါသလား။ႀကံဳခ့ဲဖူးပါသလား။ႀကံဳခ့ဲဖူးပါသလား။ႀကံဳခ့ဲဖူးပါသလား။    

    လူတစ္ေယာက္တြင္လူတစ္ေယာက္တြင္လူတစ္ေယာက္တြင္လူတစ္ေယာက္တြင္    စိတ္ႏွစ္စိတ္စိတ္ႏွစ္စိတ္စိတ္ႏွစ္စိတ္စိတ္ႏွစ္စိတ္    ရိွေနသည္ကုိေရာရိွေနသည္ကုိေရာရိွေနသည္ကုိေရာရိွေနသည္ကုိေရာ    သတိျပဳမိဖူးပသတိျပဳမိဖူးပသတိျပဳမိဖူးပသတိျပဳမိဖူးပါသလား။ါသလား။ါသလား။ါသလား။    အျပင္ပန္းတြင္အျပင္ပန္းတြင္အျပင္ပန္းတြင္အျပင္ပန္းတြင္    အလြယ္တကူအလြယ္တကူအလြယ္တကူအလြယ္တကူ    

ျမင္ေတြ႔ခံစားေနရေသာျမင္ေတြ႔ခံစားေနရေသာျမင္ေတြ႔ခံစားေနရေသာျမင္ေတြ႔ခံစားေနရေသာ    စိတ္ကတစ္စိတ္စိတ္ကတစ္စိတ္စိတ္ကတစ္စိတ္စိတ္ကတစ္စိတ္    ဤလူ၏ခႏၶာကုိယ္ထဲဤလူ၏ခႏၶာကုိယ္ထဲဤလူ၏ခႏၶာကုိယ္ထဲဤလူ၏ခႏၶာကုိယ္ထဲ    တစ္ေနရာရာတြင္တစ္ေနရာရာတြင္တစ္ေနရာရာတြင္တစ္ေနရာရာတြင္    အၿမဲတေစအၿမဲတေစအၿမဲတေစအၿမဲတေစ    လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းခုိငုပ္လွ်ဳိးေနေသာလွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းခုိငုပ္လွ်ဳိးေနေသာလွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းခုိငုပ္လွ်ဳိးေနေသာလွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းခုိငုပ္လွ်ဳိးေနေသာ    

စိတ္ကေနာက္တစ္စိတ္၊စိတ္ကေနာက္တစ္စိတ္၊စိတ္ကေနာက္တစ္စိတ္၊စိတ္ကေနာက္တစ္စိတ္၊    တစ္ခုေတာ့ရိွသည္တစ္ခုေတာ့ရိွသည္တစ္ခုေတာ့ရိွသည္တစ္ခုေတာ့ရိွသည္... ... ... ... ထိုသို႔ပုန္းေအာင္းေနေသာထိုသို႔ပုန္းေအာင္းေနေသာထိုသို႔ပုန္းေအာင္းေနေသာထိုသို႔ပုန္းေအာင္းေနေသာ    စိတ္ကေလးကုိေတာ့စိတ္ကေလးကုိေတာ့စိတ္ကေလးကုိေတာ့စိတ္ကေလးကုိေတာ့    တစ္ခါတရံတစ္ခါတရံတစ္ခါတရံတစ္ခါတရံ    သူပုန္းေနရာမွသူပုန္းေနရာမွသူပုန္းေနရာမွသူပုန္းေနရာမွ    

တဒဂၤေလးတဒဂၤေလးတဒဂၤေလးတဒဂၤေလး    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    ထြက္ေထြက္ေထြက္ေထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္မွပၚလာခ်ိန္တြင္မွပၚလာခ်ိန္တြင္မွပၚလာခ်ိန္တြင္မွ    ၎၎၎၎ကုိလည္းကုိလည္းကုိလည္းကုိလည္း    မိမိကသတိထား၍မိမိကသတိထား၍မိမိကသတိထား၍မိမိကသတိထား၍    ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ေလးႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ေလးႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ေလးႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ေလးႏွင့္    
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တိုက္ဆိုင္သြားမည္ဆိုပါမွတိုက္ဆိုင္သြားမည္ဆိုပါမွတိုက္ဆိုင္သြားမည္ဆိုပါမွတိုက္ဆိုင္သြားမည္ဆိုပါမွ    ဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲ    ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။    အဲသည္အခါက်မွအဲသည္အခါက်မွအဲသည္အခါက်မွအဲသည္အခါက်မွ... ... ... ... လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းေနေသာလွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းေနေသာလွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းေနေသာလွ်ဳိ႕ဝွက္ပုန္းေအာင္းေနေသာ    စိတ္သူခိုးစိတ္သူခိုးစိတ္သူခိုးစိတ္သူခိုး    

ေလးအားေလးအားေလးအားေလးအား    အမိဖမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အမိဖမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အမိဖမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အမိဖမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္ဆိုသည့္    သူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူ    ဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးေနသလားဟုဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးေနသလားဟုဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးေနသလားဟုဒိန္းတလိန္းနတ္ပူးေနသလားဟု    

ေဝခြဲမရျဖစ္ေနသည့္ေဝခြဲမရျဖစ္ေနသည့္ေဝခြဲမရျဖစ္ေနသည့္ေဝခြဲမရျဖစ္ေနသည့္    ငတိမေလးကုိငတိမေလးကုိငတိမေလးကုိငတိမေလးကုိ    ၾကည့္ေနရင္းၾကည့္ေနရင္းၾကည့္ေနရင္းၾကည့္ေနရင္း    သူငယ္စဥ္ကေလးဘဝကသူငယ္စဥ္ကေလးဘဝကသူငယ္စဥ္ကေလးဘဝကသူငယ္စဥ္ကေလးဘဝက    ႀကံဳခ့ဲရေသာႀကံဳခ့ဲရေသာႀကံဳခ့ဲရေသာႀကံဳခ့ဲရေသာ    အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကုိအျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကုိအျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကုိအျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကုိ    

ျပန္ေျပာင္းျပန္ေျပာင္းျပန္ေျပာင္းျပန္ေျပာင္း    ျမင္ေယာင္မိေလသည္။ျမင္ေယာင္မိေလသည္။ျမင္ေယာင္မိေလသည္။ျမင္ေယာင္မိေလသည္။    ျပန္စဥ္းစားမိတိုင္းျပန္စဥ္းစားမိတိုင္းျပန္စဥ္းစားမိတိုင္းျပန္စဥ္းစားမိတိုင္း    သူ႔ေျခသလုံးေတြ၊သူ႔ေျခသလုံးေတြ၊သူ႔ေျခသလုံးေတြ၊သူ႔ေျခသလုံးေတြ၊    ေပါင္ေတြ၊ေပါင္ေတြ၊ေပါင္ေတြ၊ေပါင္ေတြ၊    တင္ပါးေတြကတင္ပါးေတြကတင္ပါးေတြကတင္ပါးေတြက    စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းအရသာကုိစပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းအရသာကုိစပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းအရသာကုိစပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းအရသာကုိ    

အသစ္တစ္ဖန္အသစ္တစ္ဖန္အသစ္တစ္ဖန္အသစ္တစ္ဖန္    ျပန္လည္ခံစားေနရသလိုပင္။ျပန္လည္ခံစားေနရသလိုပင္။ျပန္လည္ခံစားေနရသလိုပင္။ျပန္လည္ခံစားေနရသလိုပင္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    သူအမွတ္တရသူအမွတ္တရသူအမွတ္တရသူအမွတ္တရ    ပစၥည္းမ်ားထားရာပစၥည္းမ်ားထားရာပစၥည္းမ်ားထားရာပစၥည္းမ်ားထားရာ    သံေသတၱာေလးထဲသံေသတၱာေလးထဲသံေသတၱာေလးထဲသံေသတၱာေလးထဲ    အျမတ္တႏုိးအျမတ္တႏုိးအျမတ္တႏုိးအျမတ္တႏုိး    

သိမ္းဆည္းထားသည့္သိမ္းဆည္းထားသည့္သိမ္းဆည္းထားသည့္သိမ္းဆည္းထားသည့္    ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာေဟာင္းႏြမ္းေနေသာေဟာင္းႏြမ္းေနေသာေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ    လက္ႏွစ္ဖက္စလုံးလက္ႏွစ္ဖက္စလုံးလက္ႏွစ္ဖက္စလုံးလက္ႏွစ္ဖက္စလုံး    မပါေတာ့သည့္မပါေတာ့သည့္မပါေတာ့သည့္မပါေတာ့သည့္    ဘိုမ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကုိလည္းဘိုမ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကုိလည္းဘိုမ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကုိလည္းဘိုမ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကုိလည္း    

ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ရသြားမိပါ၏။ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ရသြားမိပါ၏။ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ရသြားမိပါ၏။ခ်က္ခ်င္းအမွတ္ရသြားမိပါ၏။    

    ထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးက    သူ႔အန္တီတစ္ေယာက္သူ႔အန္တီတစ္ေယာက္သူ႔အန္တီတစ္ေယာက္သူ႔အန္တီတစ္ေယာက္    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    ေမြးေန႔အမွတ္တရေမြးေန႔အမွတ္တရေမြးေန႔အမွတ္တရေမြးေန႔အမွတ္တရ    လက္ေလက္ေလက္ေလက္ေဆာင္အျဖစ္ဆာင္အျဖစ္ဆာင္အျဖစ္ဆာင္အျဖစ္    ေပးထားေသာေပးထားေသာေပးထားေသာေပးထားေသာ    

အ႐ုပ္ကေလးပဲအ႐ုပ္ကေလးပဲအ႐ုပ္ကေလးပဲအ႐ုပ္ကေလးပဲ    ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။    ကေလးဘဝတြင္ကေလးဘဝတြင္ကေလးဘဝတြင္ကေလးဘဝတြင္    အ႐ုပ္ကေလးေတြကအ႐ုပ္ကေလးေတြကအ႐ုပ္ကေလးေတြကအ႐ုပ္ကေလးေတြက    ဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲ    ဟုိကရလိုက္ဟုိကရလိုက္ဟုိကရလိုက္ဟုိကရလိုက္    ဒီကရလိုက္ႏွင့္ဒီကရလိုက္ႏွင့္ဒီကရလိုက္ႏွင့္ဒီကရလိုက္ႏွင့္    တစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စတစ္စထက္တစ္စ    

မ်ားလာခ့ဲ၏။မ်ားလာခ့ဲ၏။မ်ားလာခ့ဲ၏။မ်ားလာခ့ဲ၏။    ကေလးေတြ၏ကေလးေတြ၏ကေလးေတြ၏ကေလးေတြ၏    ထုံးစံအတိုင္းထုံးစံအတိုင္းထုံးစံအတိုင္းထုံးစံအတိုင္း    အ႐ုပ္သစ္ေလးရခ်ိန္မွာေတာ့အ႐ုပ္သစ္ေလးရခ်ိန္မွာေတာ့အ႐ုပ္သစ္ေလးရခ်ိန္မွာေတာ့အ႐ုပ္သစ္ေလးရခ်ိန္မွာေတာ့    ထုိအသစ္ကေလးႏွင့္ေဆာ့ထုိအသစ္ကေလးႏွင့္ေဆာ့ထုိအသစ္ကေလးႏွင့္ေဆာ့ထုိအသစ္ကေလးႏွင့္ေဆာ့... ... ... ... ၾကာလာေတာ့ၾကာလာေတာ့ၾကာလာေတာ့ၾကာလာေတာ့    

႐ိုးသြားသလိုလို႐ိုးသြားသလိုလို႐ိုးသြားသလိုလို႐ိုးသြားသလိုလို    ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္    ျဖစ္သြားသလိုျဖစ္သြားသလိုျဖစ္သြားသလိုျဖစ္သြားသလိုလုိႏွင့္လုိႏွင့္လုိႏွင့္လုိႏွင့္    သိပ္မေဆာ့ျဖစ္ေတာ့ခ်ိန္သိပ္မေဆာ့ျဖစ္ေတာ့ခ်ိန္သိပ္မေဆာ့ျဖစ္ေတာ့ခ်ိန္သိပ္မေဆာ့ျဖစ္ေတာ့ခ်ိန္... ... ... ... ထပ္ရလာေသာထပ္ရလာေသာထပ္ရလာေသာထပ္ရလာေသာ    

အ႐ုပ္သစ္ကေလးမ်ားႏွင့္အ႐ုပ္သစ္ကေလးမ်ားႏွင့္အ႐ုပ္သစ္ကေလးမ်ားႏွင့္အ႐ုပ္သစ္ကေလးမ်ားႏွင့္    ေပ်ာ္ေမြ႔ေနခ်ိန္၊ေပ်ာ္ေမြ႔ေနခ်ိန္၊ေပ်ာ္ေမြ႔ေနခ်ိန္၊ေပ်ာ္ေမြ႔ေနခ်ိန္၊    ထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးက    သူ႔အခန္းကေလး၏သူ႔အခန္းကေလး၏သူ႔အခန္းကေလး၏သူ႔အခန္းကေလး၏    ေထာင့္ေလးနားကေထာင့္ေလးနားကေထာင့္ေလးနားကေထာင့္ေလးနားက    ကစားစရာကစားစရာကစားစရာကစားစရာ    

အ႐ုပ္အစုတ္မ်ားၾကားထဲအ႐ုပ္အစုတ္မ်ားၾကားထဲအ႐ုပ္အစုတ္မ်ားၾကားထဲအ႐ုပ္အစုတ္မ်ားၾကားထဲ    ပုန္းေအာင္းပုန္းေအာင္းပုန္းေအာင္းပုန္းေအာင္း    ေပ်ာက္ကြယ္ေနေခ်ၿပီ။ေပ်ာက္ကြယ္ေနေခ်ၿပီ။ေပ်ာက္ကြယ္ေနေခ်ၿပီ။ေပ်ာက္ကြယ္ေနေခ်ၿပီ။    မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္မည္မွ်ပင္    ၾကာသြားသည္မသိၾကာသြားသည္မသိၾကာသြားသည္မသိၾကာသြားသည္မသိ... ... ... ... သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့    ထိုအ႐ုပ္ကေလးထိုအ႐ုပ္ကေလးထိုအ႐ုပ္ကေလးထိုအ႐ုပ္ကေလး    

သူ႔တြင္သူ႔တြင္သူ႔တြင္သူ႔တြင္    ရိွမွန္းရိွမွန္းရိွမွန္းရိွမွန္းပင္ပင္ပင္ပင္    မမွတ္မိေတာ့ၿပီ။မမွတ္မိေတာ့ၿပီ။မမွတ္မိေတာ့ၿပီ။မမွတ္မိေတာ့ၿပီ။    

    တစ္ေန႔တြင္ေတာ့တစ္ေန႔တြင္ေတာ့တစ္ေန႔တြင္ေတာ့တစ္ေန႔တြင္ေတာ့    သူတုိ႔ၿမိဳ႕ေလးသုိ႔သူတုိ႔ၿမိဳ႕ေလးသုိ႔သူတုိ႔ၿမိဳ႕ေလးသုိ႔သူတုိ႔ၿမိဳ႕ေလးသုိ႔    မႏၲေလးမွမႏၲေလးမွမႏၲေလးမွမႏၲေလးမွ    သူ႔ဝမ္းကြဲသူ႔ဝမ္းကြဲသူ႔ဝမ္းကြဲသူ႔ဝမ္းကြဲ    ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားမိသားစုညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားမိသားစုညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားမိသားစုညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားမိသားစု    အလည္အပတ္အလည္အပတ္အလည္အပတ္အလည္အပတ္    

ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။ေရာက္လာခ့ဲေလ၏။    ေမာင္ႏွမကေလးငယ္ေတြေမာင္ႏွမကေလးငယ္ေတြေမာင္ႏွမကေလးငယ္ေတြေမာင္ႏွမကေလးငယ္ေတြ    အခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္းအခ်င္းခ်င္း    ေဆာ့ကစားလိုက္ၾကသည္မွာေဆာ့ကစားလိုက္ၾကသည္မွာေဆာ့ကစားလိုက္ၾကသည္မွာေဆာ့ကစားလိုက္ၾကသည္မွာ    ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါဘိျခင္း။ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါဘိျခင္း။ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါဘိျခင္း။ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါဘိျခင္း။    

ကစားနည္းေတြကလည္းကစားနည္းေတြကလည္းကစားနည္းေတြကလည္းကစားနည္းေတြကလည္း    မ်ဳိးစုံႏွင့္မ်ဳိးစုံႏွင့္မ်ဳိးစုံႏွင့္မ်ဳိးစုံႏွင့္    မပ်င္းႏုိင္ေအာင္ပင္။မပ်င္းႏုိင္ေအာင္ပင္။မပ်င္းႏုိင္ေအာင္ပင္။မပ်င္းႏုိင္ေအာင္ပင္။    မၾကာမီမၾကာမီမၾကာမီမၾကာမီ    ျပန္ရမည့္ရက္သို႔ပင္ျပန္ရမည့္ရက္သို႔ပင္ျပန္ရမည့္ရက္သို႔ပင္ျပန္ရမည့္ရက္သို႔ပင္    ေရာက္လာခ့ဲ၏။ေရာက္လာခ့ဲ၏။ေရာက္လာခ့ဲ၏။ေရာက္လာခ့ဲ၏။    အ့ဲသည္မွာအ့ဲသည္မွာအ့ဲသည္မွာအ့ဲသည္မွာ    

ျပႆနာတစ္ခုျပႆနာတစ္ခုျပႆနာတစ္ခုျပႆနာတစ္ခု    အစျပဳလာခ့ဲ၏။အစျပဳလာခ့ဲ၏။အစျပဳလာခ့ဲ၏။အစျပဳလာခ့ဲ၏။    သူ႔ညီမဝမ္းကြဲေလးျဖဴျဖဴဆိုသည့္သူ႔ညီမဝမ္းကြဲေလးျဖဴျဖဴဆိုသည့္သူ႔ညီမဝမ္းကြဲေလးျဖဴျဖဴဆိုသည့္သူ႔ညီမဝမ္းကြဲေလးျဖဴျဖဴဆိုသည့္    ငတိမေလးကငတိမေလးကငတိမေလးကငတိမေလးက    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    စိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိစိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိစိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိစိတ္႐ူးေပါက္သည္မသိ... ... ... ... 

သူတို႔အခန္းေထာင့္ကသူတို႔အခန္းေထာင့္ကသူတို႔အခန္းေထာင့္ကသူတို႔အခန္းေထာင့္က    ကစားစရာကစားစရာကစားစရာကစားစရာ    အစုတ္ပလုတ္ေတြအစုတ္ပလုတ္ေတြအစုတ္ပလုတ္ေတြအစုတ္ပလုတ္ေတြ    ထည့္ထားေသာထည့္ထားေသာထည့္ထားေသာထည့္ထားေသာ    ျခင္းေတာင္းႀကီးထဲကျခင္းေတာင္းႀကီးထဲကျခင္းေတာင္းႀကီးထဲကျခင္းေတာင္းႀကီးထဲက    လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္    

ကစားစရာကစားစရာကစားစရာကစားစရာ    ဘိုမ႐ုဘိုမ႐ုဘိုမ႐ုဘိုမ႐ုပ္ကေလးပ္ကေလးပ္ကေလးပ္ကေလး    တစ္႐ုပ္ကုိတစ္႐ုပ္ကုိတစ္႐ုပ္ကုိတစ္႐ုပ္ကုိ    ရွာေဖြေတြ႔ရိွသြားေလ၏ရွာေဖြေတြ႔ရိွသြားေလ၏ရွာေဖြေတြ႔ရိွသြားေလ၏ရွာေဖြေတြ႔ရိွသြားေလ၏... ... ... ... အဲသည္အ႐ုပ္ကေလးကအဲသည္အ႐ုပ္ကေလးကအဲသည္အ႐ုပ္ကေလးကအဲသည္အ႐ုပ္ကေလးက    အေတာ့္ကိုအေတာ့္ကိုအေတာ့္ကိုအေတာ့္ကို    ေဟာင္းႏြမ္းေနပါၿပီ။ေဟာင္းႏြမ္းေနပါၿပီ။ေဟာင္းႏြမ္းေနပါၿပီ။ေဟာင္းႏြမ္းေနပါၿပီ။    

သူလည္းသူလည္းသူလည္းသူလည္း    ကစားဖုိ႔ေနေနသာသာကစားဖုိ႔ေနေနသာသာကစားဖုိ႔ေနေနသာသာကစားဖုိ႔ေနေနသာသာ    ထိုအ႐ုပ္ကေလးထိုအ႐ုပ္ကေလးထိုအ႐ုပ္ကေလးထိုအ႐ုပ္ကေလး    ရိွမွန္းပင္ရိွမွန္းပင္ရိွမွန္းပင္ရိွမွန္းပင္    သတိမရေတာ့သည့္အခ်ိန္သတိမရေတာ့သည့္အခ်ိန္သတိမရေတာ့သည့္အခ်ိန္သတိမရေတာ့သည့္အခ်ိန္    ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ျဖဴျဖဴဆိုသည့္    ငနဲမေလးငနဲမေလးငနဲမေလးငနဲမေလး    

ထိုအ႐ုပ္ကေလးကုိထိုအ႐ုပ္ကေလးကုိထိုအ႐ုပ္ကေလးကုိထိုအ႐ုပ္ကေလးကုိ    တေပြ႔ေပြ႔တေပြ႔ေပြ႔တေပြ႔ေပြ႔တေပြ႔ေပြ႔    တပုိက္ပုိက္လုပ္ေနကတည္းကတပုိက္ပုိက္လုပ္ေနကတည္းကတပုိက္ပုိက္လုပ္ေနကတည္းကတပုိက္ပုိက္လုပ္ေနကတည္းက    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    အမ်ဳိးအမည္မသိေသာအမ်ဳိးအမည္မသိေသာအမ်ဳိးအမည္မသိေသာအမ်ဳိးအမည္မသိေသာ    ခံစားခ်က္တစ္မ်ဳိးခံစားခ်က္တစ္မ်ဳိးခံစားခ်က္တစ္မ်ဳိးခံစားခ်က္တစ္မ်ဳိး    

ဘယ္ကဘယ္လုိဘယ္ကဘယ္လုိဘယ္ကဘယ္လုိဘယ္ကဘယ္လုိ    ဝင္ေရာက္လာမွန္းမသိ။ဝင္ေရာက္လာမွန္းမသိ။ဝင္ေရာက္လာမွန္းမသိ။ဝင္ေရာက္လာမွန္းမသိ။    

    ဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလး    တေပြ႔ေပြ႔ႏွင့္တေပြ႔ေပြ႔ႏွင့္တေပြ႔ေပြ႔ႏွင့္တေပြ႔ေပြ႔ႏွင့္    လက္ကလက္ကလက္ကလက္က    မခ်စတမ္းကုိင္ေနတ့ဲမခ်စတမ္းကုိင္ေနတ့ဲမခ်စတမ္းကုိင္ေနတ့ဲမခ်စတမ္းကုိင္ေနတ့ဲ    အ႐ုပ္ကေလးအားအ႐ုပ္ကေလးအားအ႐ုပ္ကေလးအားအ႐ုပ္ကေလးအား    ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း... ... ... ... သူ႔စိတ္ေတြသူ႔စိတ္ေတြသူ႔စိတ္ေတြသူ႔စိတ္ေတြ    

ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္လာ၏။ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္လာ၏။ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္လာ၏။ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္လာ၏။    ပူပန္စိတ္ေတြလည္းပူပန္စိတ္ေတြလည္းပူပန္စိတ္ေတြလည္းပူပန္စိတ္ေတြလည္း    တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာေလ၏။တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာေလ၏။တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာေလ၏။တဖြားဖြားေပၚေပါက္လာေလ၏။    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား... ... ... ... ဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလးဒီေကာင္မေလး    

ဒီအ႐ုပ္ကုိဒီအ႐ုပ္ကုိဒီအ႐ုပ္ကုိဒီအ႐ုပ္ကုိ    ဘာလုပ္ဘာလုပ္ဘာလုပ္ဘာလုပ္မလို႔ပါလိမ့္မလို႔ပါလိမ့္မလို႔ပါလိမ့္မလို႔ပါလိမ့္... ... ... ... အ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲ    သူအလြန္႔အလြန္သူအလြန္႔အလြန္သူအလြန္႔အလြန္သူအလြန္႔အလြန္    စိတ္ပူေနသည့္စိတ္ပူေနသည့္စိတ္ပူေနသည့္စိတ္ပူေနသည့္    ကိစၥတစ္ခုကိစၥတစ္ခုကိစၥတစ္ခုကိစၥတစ္ခု    ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။ျဖစ္ေပၚလာေလ၏။    ဒါကေတာ့ဒါကေတာ့ဒါကေတာ့ဒါကေတာ့    

ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ျဖဴျဖဴဆိုသည့္ျဖဴျဖဴဆိုသည့္    အစုတ္ပလုပ္မေလးကအစုတ္ပလုပ္မေလးကအစုတ္ပလုပ္မေလးကအစုတ္ပလုပ္မေလးက    ထိုအ႐ုပ္ကေလးအားထိုအ႐ုပ္ကေလးအားထိုအ႐ုပ္ကေလးအားထိုအ႐ုပ္ကေလးအား    ေပြ႔ပုိက္ယုယစြာျဖင့္ေပြ႔ပုိက္ယုယစြာျဖင့္ေပြ႔ပုိက္ယုယစြာျဖင့္ေပြ႔ပုိက္ယုယစြာျဖင့္    ကုိင္ထားရင္းကုိင္ထားရင္းကုိင္ထားရင္းကုိင္ထားရင္း    အခန္းထဲဝင္လာေသာအခန္းထဲဝင္လာေသာအခန္းထဲဝင္လာေသာအခန္းထဲဝင္လာေသာ    

သူ႔ေမေမႏွင့္သူ႔ေမေမႏွင့္သူ႔ေမေမႏွင့္သူ႔ေမေမႏွင့္    ျဖဴျဖဴ႕ေမေမျဖဴျဖဴ႕ေမေမျဖဴျဖဴ႕ေမေမျဖဴျဖဴ႕ေမေမ    ညီအစ္မႏွစ္ဦးညီအစ္မႏွစ္ဦးညီအစ္မႏွစ္ဦးညီအစ္မႏွစ္ဦး    ေရွ႕သုိ႔ေရာက္သြား၏။ေရွ႕သုိ႔ေရာက္သြား၏။ေရွ႕သုိ႔ေရာက္သြား၏။ေရွ႕သုိ႔ေရာက္သြား၏။    မၾကာမီမၾကာမီမၾကာမီမၾကာမီ    မႏၲေလးသိုမႏၲေလးသိုမႏၲေလးသိုမႏၲေလးသို႔ျပန္ဖို႔႔ျပန္ဖို႔႔ျပန္ဖို႔႔ျပန္ဖို႔    ပစၥည္းေတြပင္ပစၥည္းေတြပင္ပစၥည္းေတြပင္ပစၥည္းေတြပင္    သိမ္းဆည္းၿပီးၿပီ။သိမ္းဆည္းၿပီးၿပီ။သိမ္းဆည္းၿပီးၿပီ။သိမ္းဆည္းၿပီးၿပီ။    

    မိဘခ်င္းေတြပင္မိဘခ်င္းေတြပင္မိဘခ်င္းေတြပင္မိဘခ်င္းေတြပင္    ႏႈတ္ဆက္စကားေတြႏႈတ္ဆက္စကားေတြႏႈတ္ဆက္စကားေတြႏႈတ္ဆက္စကားေတြ    ဆိုေနၾကၿပီ။ဆိုေနၾကၿပီ။ဆိုေနၾကၿပီ။ဆိုေနၾကၿပီ။    အ့ဲသည္အခ်ိန္မွာပဲအ့ဲသည္အခ်ိန္မွာပဲအ့ဲသည္အခ်ိန္မွာပဲအ့ဲသည္အခ်ိန္မွာပဲ    ျဖဴျဖဴဆုိသည့္ျဖဴျဖဴဆုိသည့္ျဖဴျဖဴဆုိသည့္ျဖဴျဖဴဆုိသည့္    ငတိမေလးကငတိမေလးကငတိမေလးကငတိမေလးက    အ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိ    

ရင္မွာပုိက္၍ရင္မွာပုိက္၍ရင္မွာပုိက္၍ရင္မွာပုိက္၍    သူမ၏အန္တီသူမ၏အန္တီသူမ၏အန္တီသူမ၏အန္တီ((((သူ႔ေမေမသူ႔ေမေမသူ႔ေမေမသူ႔ေမေမ))))ထံမွာထံမွာထံမွာထံမွာ    ''''''''တီတီတီတီတီတီတီတီ    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ဒီဘိုမအ႐ုပ္ကေလးဒီဘိုမအ႐ုပ္ကေလးဒီဘိုမအ႐ုပ္ကေလးဒီဘိုမအ႐ုပ္ကေလး    ေပးေနာ္ေပးေနာ္ေပးေနာ္ေပးေနာ္''''''''    ဟုေတာင္းလိုက္၏။ဟုေတာင္းလိုက္၏။ဟုေတာင္းလိုက္၏။ဟုေတာင္းလိုက္၏။    
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သူ႔ေမေမကလည္းသူ႔ေမေမကလည္းသူ႔ေမေမကလည္းသူ႔ေမေမကလည္း    ''''''''အိုအိုအိုအို... ... ... ... သမီးႀကိဳက္ရင္သမီးႀကိဳက္ရင္သမီးႀကိဳက္ရင္သမီးႀကိဳက္ရင္    ယူယူယူယူယူယူယူယူ... ... ... ... ဒီမွာအ႐ုပ္ေတြကဒီမွာအ႐ုပ္ေတြကဒီမွာအ႐ုပ္ေတြကဒီမွာအ႐ုပ္ေတြက    အမ်ားႀကီးပဲအမ်ားႀကီးပဲအမ်ားႀကီးပဲအမ်ားႀကီးပဲ''''''''    ဆိုၿပီးဆိုၿပီးဆိုၿပီးဆိုၿပီး    သေဘာမေနာေကာင္းစြာသေဘာမေနာေကာင္းစြာသေဘာမေနာေကာင္းစြာသေဘာမေနာေကာင္းစြာ    

အ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိ    ေပးလုိက္ေလေတာ့၏။ေပးလုိက္ေလေတာ့၏။ေပးလုိက္ေလေတာ့၏။ေပးလုိက္ေလေတာ့၏။    

    အ့ဲသည္အခ်ိန္မွာအ့ဲသည္အခ်ိန္မွာအ့ဲသည္အခ်ိန္မွာအ့ဲသည္အခ်ိန္မွာ    မည္သူမွ်မည္သူမွ်မည္သူမွ်မည္သူမွ်    မေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ေသာမေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ေသာမေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ေသာမေမွ်ာ္လင့္မထင္မွတ္ေသာ    အ့ံၾသစဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အျဖစ္ကအ့ံၾသစဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အျဖစ္ကအ့ံၾသစဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အျဖစ္ကအ့ံၾသစဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အျဖစ္က    ႐ုတ္ျခည္း႐ုတ္ျခည္း႐ုတ္ျခည္း႐ုတ္ျခည္း    

ေပၚေပါက္လာေလ၏။ေပၚေပါက္လာေလ၏။ေပၚေပါက္လာေလ၏။ေပၚေပါက္လာေလ၏။    အ့ဲဒါကေတာ့အ့ဲဒါကေတာ့အ့ဲဒါကေတာ့အ့ဲဒါကေတာ့    ၿငိမ္းခ်မ္းေပါက္စကေလးၿငိမ္းခ်မ္းေပါက္စကေလးၿငိမ္းခ်မ္းေပါက္စကေလးၿငိမ္းခ်မ္းေပါက္စကေလး    ဟိုးအခန္းေထာင့္ေဟိုးအခန္းေထာင့္ေဟိုးအခန္းေထာင့္ေဟိုးအခန္းေထာင့္ေလးကေနလးကေနလးကေနလးကေန    ေပေစာင္းေပေစာင္းႏွင့္ေပေစာင္းေပေစာင္းႏွင့္ေပေစာင္းေပေစာင္းႏွင့္ေပေစာင္းေပေစာင္းႏွင့္    

ေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွ    မည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံမည္သို႔မည္ပုံ    စိတ္႐ူးေပါက္သြားသည္မသိ။စိတ္႐ူးေပါက္သြားသည္မသိ။စိတ္႐ူးေပါက္သြားသည္မသိ။စိတ္႐ူးေပါက္သြားသည္မသိ။    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    တစ္ဟုန္ထိုးေျပးထြက္လာၿပီးတစ္ဟုန္ထိုးေျပးထြက္လာၿပီးတစ္ဟုန္ထိုးေျပးထြက္လာၿပီးတစ္ဟုန္ထိုးေျပးထြက္လာၿပီး    

ဟိုေကာင္မေလးလက္ထဲကဟိုေကာင္မေလးလက္ထဲကဟိုေကာင္မေလးလက္ထဲကဟိုေကာင္မေလးလက္ထဲက    ဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိ    အတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼအတင္းအဓမၼ    ျပန္လုေလေတာ့၏။ျပန္လုေလေတာ့၏။ျပန္လုေလေတာ့၏။ျပန္လုေလေတာ့၏။    ႏႈတ္ကလည္းႏႈတ္ကလည္းႏႈတ္ကလည္းႏႈတ္ကလည္း    ''''''''မေပးဘူး၊မေပးဘူး၊မေပးဘူး၊မေပးဘူး၊    ဒီအ႐ုပ္ကေလးဒီအ႐ုပ္ကေလးဒီအ႐ုပ္ကေလးဒီအ႐ုပ္ကေလး    

မေပးဘူးမေပးဘူးမေပးဘူးမေပးဘူး... ... ... ... လိုခ်င္ရင္လိုခ်င္ရင္လိုခ်င္ရင္လိုခ်င္ရင္    တျခားႀကိဳက္တ့ဲအ႐ုပ္ကိုတျခားႀကိဳက္တ့ဲအ႐ုပ္ကိုတျခားႀကိဳက္တ့ဲအ႐ုပ္ကိုတျခားႀကိဳက္တ့ဲအ႐ုပ္ကိုယူပါယူပါယူပါယူပါ... ... ... ... ဒီအ႐ုပ္ေလးကုိေတာ့ဒီအ႐ုပ္ေလးကုိေတာ့ဒီအ႐ုပ္ေလးကုိေတာ့ဒီအ႐ုပ္ေလးကုိေတာ့    မေပးဘူး၊မေပးဘူး၊မေပးဘူး၊မေပးဘူး၊    မယူရဘူးမယူရဘူးမယူရဘူးမယူရဘူး''''''''    ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    အ႐ူးတစ္ေယာက္လိုအ႐ူးတစ္ေယာက္လိုအ႐ူးတစ္ေယာက္လိုအ႐ူးတစ္ေယာက္လို    

တတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ရင္းတတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ရင္းတတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ရင္းတတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ရင္း    လက္ကအတင္းဆြဲလက္ကအတင္းဆြဲလက္ကအတင္းဆြဲလက္ကအတင္းဆြဲ... ... ... ... ဟိုျဖဴျဖဴဆိုသည့္ဟိုျဖဴျဖဴဆိုသည့္ဟိုျဖဴျဖဴဆိုသည့္ဟိုျဖဴျဖဴဆိုသည့္    ငတိစုတ္မေလးကလည္းငတိစုတ္မေလးကလည္းငတိစုတ္မေလးကလည္းငတိစုတ္မေလးကလည္း    ေခသူမဟုတ္၊ေခသူမဟုတ္၊ေခသူမဟုတ္၊ေခသူမဟုတ္၊    

အတင္းေအာ္ဟစ္ငုိယိုၿပီးအတင္းေအာ္ဟစ္ငုိယိုၿပီးအတင္းေအာ္ဟစ္ငုိယိုၿပီးအတင္းေအာ္ဟစ္ငုိယိုၿပီး    အတင္းျပန္လု၊အတင္းျပန္လု၊အတင္းျပန္လု၊အတင္းျပန္လု၊    အ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲအ့ဲသည္မွာပဲ    လူႀကီးေတြလည္းလူႀကီးေတြလည္းလူႀကီးေတြလည္းလူႀကီးေတြလည္း    ႐ုတ္တရက္ေၾကာင္ၿပီး႐ုတ္တရက္ေၾကာင္ၿပီး႐ုတ္တရက္ေၾကာင္ၿပီး႐ုတ္တရက္ေၾကာင္ၿပီး    ဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိဘာလုပ္၍လုပ္ရမွန္းမသိ    

ျဖစ္ကုျဖစ္ကုျဖစ္ကုျဖစ္ကုန္၏။န္၏။န္၏။န္၏။    ကေလးႏွစ္ေယာက္အသားကုန္ကေလးႏွစ္ေယာက္အသားကုန္ကေလးႏွစ္ေယာက္အသားကုန္ကေလးႏွစ္ေယာက္အသားကုန္    အ႐ုပ္လုၾကသည့္ပြဲ၌အ႐ုပ္လုၾကသည့္ပြဲ၌အ႐ုပ္လုၾကသည့္ပြဲ၌အ႐ုပ္လုၾကသည့္ပြဲ၌    ေနာက္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္ထဲသို႔ေနာက္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္ထဲသို႔ေနာက္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္ထဲသို႔ေနာက္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္း၏လက္ထဲသို႔    ဘိုမ႐ုပ္ကေလးဘိုမ႐ုပ္ကေလးဘိုမ႐ုပ္ကေလးဘိုမ႐ုပ္ကေလး    

ျဖဳတ္ခနဲပါလာေတာ့၏။ျဖဳတ္ခနဲပါလာေတာ့၏။ျဖဳတ္ခနဲပါလာေတာ့၏။ျဖဳတ္ခနဲပါလာေတာ့၏။    ဟိုငတိမေလး၏ဟိုငတိမေလး၏ဟိုငတိမေလး၏ဟိုငတိမေလး၏    လက္ထဲတြင္ေတာ့လက္ထဲတြင္ေတာ့လက္ထဲတြင္ေတာ့လက္ထဲတြင္ေတာ့    အ႐ုပ္မွအ႐ုပ္မွအ႐ုပ္မွအ႐ုပ္မွ    တစ္ဖက္တည္းက်န္ေနေသာတစ္ဖက္တည္းက်န္ေနေသာတစ္ဖက္တည္းက်န္ေနေသာတစ္ဖက္တည္းက်န္ေနေသာ    လက္ကေလးတစ္ဖက္လက္ကေလးတစ္ဖက္လက္ကေလးတစ္ဖက္လက္ကေလးတစ္ဖက္    

ကုိင္လွ်က္သားေလးႏွင့္ကုိင္လွ်က္သားေလးႏွင့္ကုိင္လွ်က္သားေလးႏွင့္ကုိင္လွ်က္သားေလးႏွင့္    ေၾကာင္ေၾကာင္ေလးေၾကာင္ေၾကာင္ေလးေၾကာင္ေၾကာင္ေလးေၾကာင္ေၾကာင္ေလး    က်န္ရစ္ခ့ဲ၏။က်န္ရစ္ခ့ဲ၏။က်န္ရစ္ခ့ဲ၏။က်န္ရစ္ခ့ဲ၏။    ေျခေထာက္ကေလးေဆာင့္ရင္းေျခေထာက္ကေလးေဆာင့္ရင္းေျခေထာက္ကေလးေဆာင့္ရင္းေျခေထာက္ကေလးေဆာင့္ရင္း    ေအာ္ဟစ္ေအာ္ဟစ္ေအာ္ဟစ္ေအာ္ဟစ္ငုိယုိလိုက္သည္မွာလည္းငုိယုိလိုက္သည္မွာလည္းငုိယုိလိုက္သည္မွာလည္းငုိယုိလိုက္သည္မွာလည္း    

ကမာၻပ်က္ေတာ့မည့္အလားပင္။ကမာၻပ်က္ေတာ့မည့္အလားပင္။ကမာၻပ်က္ေတာ့မည့္အလားပင္။ကမာၻပ်က္ေတာ့မည့္အလားပင္။    ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္    ငနဲေလးကေတာ့ငနဲေလးကေတာ့ငနဲေလးကေတာ့ငနဲေလးကေတာ့    သူ႔ရင္ခြင္ထဲသူ႔ရင္ခြင္ထဲသူ႔ရင္ခြင္ထဲသူ႔ရင္ခြင္ထဲ    ထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိထိုဘိုမ႐ုပ္ကေလးကုိ    က်စ္က်စ္ပါေအာင္က်စ္က်စ္ပါေအာင္က်စ္က်စ္ပါေအာင္က်စ္က်စ္ပါေအာင္    

ပုိက္ကာပုိက္ကာပုိက္ကာပုိက္ကာ    တစ္ခ်ဳိးတည္းတစ္ခ်ဳိးတည္းတစ္ခ်ဳိးတည္းတစ္ခ်ဳိးတည္း    လစ္ေလေတာ့သည္။လစ္ေလေတာ့သည္။လစ္ေလေတာ့သည္။လစ္ေလေတာ့သည္။    ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့ၿပီးေတာ့    ဧည့္သည္ေတြျပန္သြား္သည့္အခ်ိန္အထိဧည့္သည္ေတြျပန္သြား္သည့္အခ်ိန္အထိဧည့္သည္ေတြျပန္သြား္သည့္အခ်ိန္အထိဧည့္သည္ေတြျပန္သြား္သည့္အခ်ိန္အထိ    သူတုိ႔အိမ္အေနာက္ဘက္ကသူတုိ႔အိမ္အေနာက္ဘက္ကသူတုိ႔အိမ္အေနာက္ဘက္ကသူတုိ႔အိမ္အေနာက္ဘက္က    

သရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္သရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္သရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္သရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္    သြား၍ပုန္းေသြား၍ပုန္းေသြား၍ပုန္းေသြား၍ပုန္းေနေလ၏။နေလ၏။နေလ၏။နေလ၏။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ပရိသတ္ႀကီးေရပရိသတ္ႀကီးေရပရိသတ္ႀကီးေရပရိသတ္ႀကီးေရ... ... ... ... ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာ    ငတိကေလး၏ငတိကေလး၏ငတိကေလး၏ငတိကေလး၏    ကံၾကမၼာမည္သုိ႔ဖန္လာမည္နည္းဆိုသည္ကုိကံၾကမၼာမည္သုိ႔ဖန္လာမည္နည္းဆိုသည္ကုိကံၾကမၼာမည္သုိ႔ဖန္လာမည္နည္းဆိုသည္ကုိကံၾကမၼာမည္သုိ႔ဖန္လာမည္နည္းဆိုသည္ကုိ    ေဗဒင္သြား၍ေဗဒင္သြား၍ေဗဒင္သြား၍ေဗဒင္သြား၍    

ေမးရန္ပင္ေမးရန္ပင္ေမးရန္ပင္ေမးရန္ပင္    လိုမည္မထင္ေတာ့ပါေပ။လိုမည္မထင္ေတာ့ပါေပ။လိုမည္မထင္ေတာ့ပါေပ။လိုမည္မထင္ေတာ့ပါေပ။    ဧည့္သည္ေတြအားလုံးဧည့္သည္ေတြအားလုံးဧည့္သည္ေတြအားလုံးဧည့္သည္ေတြအားလုံး    ျပန္သြားၿပီးသည္အထိျပန္သြားၿပီးသည္အထိျပန္သြားၿပီးသည္အထိျပန္သြားၿပီးသည္အထိ    ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    အိမ္သုိ႔မျပန္ရဲအိမ္သုိ႔မျပန္ရဲအိမ္သုိ႔မျပန္ရဲအိမ္သုိ႔မျပန္ရဲ... ... ... ... 

အသာကေလးအသာကေလးအသာကေလးအသာကေလး    ပုန္းေအာင္းေနဆဲ။ပုန္းေအာင္းေနဆဲ။ပုန္းေအာင္းေနဆဲ။ပုန္းေအာင္းေနဆဲ။    သူ႔ေမေမ၏သူ႔ေမေမ၏သူ႔ေမေမ၏သူ႔ေမေမ၏    ေဒါသကုိေဒါသကုိေဒါသကုိေဒါသကုိ    သူအသူအသူအသူအသိဆုံးမဟုတ္လား။သိဆုံးမဟုတ္လား။သိဆုံးမဟုတ္လား။သိဆုံးမဟုတ္လား။    ခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းက    ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္    

ဤမွ်အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာဤမွ်အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာဤမွ်အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာဤမွ်အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ    အလုပ္ကုိလုပ္ခ့ဲပါသနည္း။အလုပ္ကုိလုပ္ခ့ဲပါသနည္း။အလုပ္ကုိလုပ္ခ့ဲပါသနည္း။အလုပ္ကုိလုပ္ခ့ဲပါသနည္း။    သူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူသူ႔ကုိယ္သူ    ျပန္ေမးေတာ့ျပန္ေမးေတာ့ျပန္ေမးေတာ့ျပန္ေမးေတာ့    မည္သို႔ေျဖရမွန္းပင္မသိ။မည္သို႔ေျဖရမွန္းပင္မသိ။မည္သို႔ေျဖရမွန္းပင္မသိ။မည္သို႔ေျဖရမွန္းပင္မသိ။    ခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းကခုနတုန္းက    

ဧည့္သည္ကေလးမေလးလက္ထဲကဧည့္သည္ကေလးမေလးလက္ထဲကဧည့္သည္ကေလးမေလးလက္ထဲကဧည့္သည္ကေလးမေလးလက္ထဲက    အ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိအ႐ုပ္ကေလးကုိ    အတင္းလုယူၿပီးအတင္းလုယူၿပီးအတင္းလုယူၿပီးအတင္းလုယူၿပီး    ေျပးေသာငတိေလးသည္ေျပးေသာငတိေလးသည္ေျပးေသာငတိေလးသည္ေျပးေသာငတိေလးသည္    ၿငိမ္းခ်မ္းအစစ္မွၿငိမ္းခ်မ္းအစစ္မွၿငိမ္းခ်မ္းအစစ္မွၿငိမ္းခ်မ္းအစစ္မွ    

ဟုတ္ပါရဲ႕လားဟုတ္ပါရဲ႕လားဟုတ္ပါရဲ႕လားဟုတ္ပါရဲ႕လား............။။။။    အသင္မည္သုိ႔ထင္ပါအသင္မည္သုိ႔ထင္ပါအသင္မည္သုိ႔ထင္ပါအသင္မည္သုိ႔ထင္ပါသနည္း။သနည္း။သနည္း။သနည္း။    တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့တကယ္တမ္းက်ေတာ့    ၿငိမ္းခ်မ္းေလးသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေလးသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေလးသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေလးသည္    ေမေမ့လက္ထဲကတုတ္ကုိေမေမ့လက္ထဲကတုတ္ကုိေမေမ့လက္ထဲကတုတ္ကုိေမေမ့လက္ထဲကတုတ္ကုိ    

ေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာေလာကမွာ    အေၾကာက္ဆုံးအေၾကာက္ဆုံးအေၾကာက္ဆုံးအေၾကာက္ဆုံး... ... ... ... သူ႔ကုိ႐ိုက္တိုင္းသူ႔ကုိ႐ိုက္တိုင္းသူ႔ကုိ႐ိုက္တိုင္းသူ႔ကုိ႐ိုက္တိုင္း    ေမေမကေမေမကေမေမကေမေမက    ေမးေလ့ရိွေသာေမးေလ့ရိွေသာေမးေလ့ရိွေသာေမးေလ့ရိွေသာ    စကားေလးရိွသည္။စကားေလးရိွသည္။စကားေလးရိွသည္။စကားေလးရိွသည္။    ''''ေမေမ့ကုိေၾကာက္တာလား၊ေမေမ့ကုိေၾကာက္တာလား၊ေမေမ့ကုိေၾကာက္တာလား၊ေမေမ့ကုိေၾကာက္တာလား၊    

တုတ္ကုိတုတ္ကုိတုတ္ကုိတုတ္ကုိ    ေၾကာက္တာလားေၾကာက္တာလားေၾကာက္တာလားေၾကာက္တာလား''''    တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။တ့ဲ။    ကေလးေလးတစ္ေယာက္၏ကေလးေလးတစ္ေယာက္၏ကေလးေလးတစ္ေယာက္၏ကေလးေလးတစ္ေယာက္၏    ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသာ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသာ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသာ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသာ    ႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    ထြက္လာေသာစကားကထြက္လာေသာစကားကထြက္လာေသာစကားကထြက္လာေသာစကားက    

''''ေမေမ့လက္ထဲကေမေမ့လက္ထဲကေမေမ့လက္ထဲကေမေမ့လက္ထဲက    တုတ္ကုိတုတ္ကုိတုတ္ကုိတုတ္ကုိ    ေၾကာက္တာပါေၾကာက္တာပါေၾကာက္တာပါေၾကာက္တာပါ''''    ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍ဟူ၍    တၿဗဲၿဗဲငုိေႂကြးေနသည့္ၾကားကတၿဗဲၿဗဲငုိေႂကြးေနသည့္ၾကားကတၿဗဲၿဗဲငုိေႂကြးေနသည့္ၾကားကတၿဗဲၿဗဲငုိေႂကြးေနသည့္ၾကားက    မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္    ေျဖခ့ဲရေသာေျဖခ့ဲရေသာေျဖခ့ဲရေသာေျဖခ့ဲရေသာ    

အမွန္စကားမ်ားကုိအမွန္စကားမ်ားကုိအမွန္စကားမ်ားကုိအမွန္စကားမ်ားကုိ    သူသတိရမိေသးသည္။သူသတိရမိေသးသည္။သူသတိရမိေသးသည္။သူသတိရမိေသးသည္။    

    သည္မွ်ေလာက္ေၾကာက္ေသာသည္မွ်ေလာက္ေၾကာက္ေသာသည္မွ်ေလာက္ေၾကာက္ေသာသည္မွ်ေလာက္ေၾကာက္ေသာ    ေမေမ့တုတ္ကုိေမေမ့တုတ္ကုိေမေမ့တုတ္ကုိေမေမ့တုတ္ကုိ    အာခံကာအာခံကာအာခံကာအာခံကာ    မိုက္မိုက္မဲမဲရဲဝ့ံစြာမိုက္မိုက္မဲမဲရဲဝ့ံစြာမိုက္မိုက္မဲမဲရဲဝ့ံစြာမိုက္မိုက္မဲမဲရဲဝ့ံစြာ    ဧည္သည္ကေလးမေလး၏ဧည္သည္ကေလးမေလး၏ဧည္သည္ကေလးမေလး၏ဧည္သည္ကေလးမေလး၏    လက္မွလက္မွလက္မွလက္မွ    

အ႐ုပ္စုတ္ကေလးကုိအ႐ုပ္စုတ္ကေလးကုိအ႐ုပ္စုတ္ကေလးကုိအ႐ုပ္စုတ္ကေလးကုိ    လုယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာလုယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာလုယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာလုယူႏိုင္ခ့ဲသည္မွာ    မည္သူ႔လက္ခ်က္နည္း။မည္သူ႔လက္ခ်က္နည္း။မည္သူ႔လက္ခ်က္နည္း။မည္သူ႔လက္ခ်က္နည္း။    သူ႔ပင္ကုိသူ႔ပင္ကုိသူ႔ပင္ကုိသူ႔ပင္ကုိ    စိတ္ရင္းႏွင့္ဆိုလွ်င္စိတ္ရင္းႏွင့္ဆိုလွ်င္စိတ္ရင္းႏွင့္ဆိုလွ်င္စိတ္ရင္းႏွင့္ဆိုလွ်င္    ထိုမွ်မိုက္မဲေသာအလုပ္မ်ဳိးကုိထိုမွ်မိုက္မဲေသာအလုပ္မ်ဳိးကုိထိုမွ်မိုက္မဲေသာအလုပ္မ်ဳိးကုိထိုမွ်မိုက္မဲေသာအလုပ္မ်ဳိးကုိ    

သူလုပ္ပါမည္တ့ဲလားသူလုပ္ပါမည္တ့ဲလားသူလုပ္ပါမည္တ့ဲလားသူလုပ္ပါမည္တ့ဲလား... ... ... ... အဲသည္ေလာက္ေတာ့အဲသည္ေလာက္ေတာ့အဲသည္ေလာက္ေတာ့အဲသည္ေလာက္ေတာ့    သူမမုိက္ဘူးဟုသူမမုိက္ဘူးဟုသူမမုိက္ဘူးဟုသူမမုိက္ဘူးဟု    ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။ထင္ပါသည္။    

    အဲသည္ေန႔ကေလာက္အဲသည္ေန႔ကေလာက္အဲသည္ေန႔ကေလာက္အဲသည္ေန႔ကေလာက္    သူ႔ေမေမသူ႔ေမေမသူ႔ေမေမသူ႔ေမေမ    စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္သည္ကုိစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္သည္ကုိစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္သည္ကုိစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္သည္ကုိ    သူတစ္ခါမွ်ပင္သူတစ္ခါမွ်ပင္သူတစ္ခါမွ်ပင္သူတစ္ခါမွ်ပင္    မျမင္ဖူးဟူ၍မျမင္ဖူးဟူ၍မျမင္ဖူးဟူ၍မျမင္ဖူးဟူ၍    ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္    

စဥ္းစားသာၾကည့္စဥ္းစားသာၾကည့္စဥ္းစားသာၾကည့္စဥ္းစားသာၾကည့္... ... ... ... ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုေသာ    လူဆိုးေလူဆိုးေလူဆိုးေလူဆိုးေလးလုပ္လိုက္သည့္အလုပ္ကလးလုပ္လိုက္သည့္အလုပ္ကလးလုပ္လိုက္သည့္အလုပ္ကလးလုပ္လိုက္သည့္အလုပ္က    ေမေမ့အားေမေမ့အားေမေမ့အားေမေမ့အား    ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးေရွ႕တြင္ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးေရွ႕တြင္ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးေရွ႕တြင္ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးေရွ႕တြင္    

အရွက္တကြဲအရွက္တကြဲအရွက္တကြဲအရွက္တကြဲ    အက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစမည္မွာအက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစမည္မွာအက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစမည္မွာအက်ဳိးနည္းျဖစ္ေစမည္မွာ    ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ၊ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ၊ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ၊ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ၊    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    တန္ဖိုးမရိွသည့္တန္ဖိုးမရိွသည့္တန္ဖိုးမရိွသည့္တန္ဖိုးမရိွသည့္    လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္လက္တစ္ဖက္ျပဳတ္ေနသည့္    
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ဘိုမ႐ုပ္အစုတ္ကေလးအတြက္ႏွင့္ဘိုမ႐ုပ္အစုတ္ကေလးအတြက္ႏွင့္ဘိုမ႐ုပ္အစုတ္ကေလးအတြက္ႏွင့္ဘိုမ႐ုပ္အစုတ္ကေလးအတြက္ႏွင့္    သူ႔ေမေမအဘယ္မွ်ေလာက္သူ႔ေမေမအဘယ္မွ်ေလာက္သူ႔ေမေမအဘယ္မွ်ေလာက္သူ႔ေမေမအဘယ္မွ်ေလာက္    ဧည့္သည္ေတြေရွ႕တြင္ဧည့္သည္ေတြေရွ႕တြင္ဧည့္သည္ေတြေရွ႕တြင္ဧည့္သည္ေတြေရွ႕တြင္    မ်က္ႏွာပူကာမ်က္ႏွာပူကာမ်က္ႏွာပူကာမ်က္ႏွာပူကာ    ရွက္ကုိးရွက္ကန္းရွက္ကုိးရွက္ကန္းရွက္ကုိးရွက္ကန္းရွက္ကုိးရွက္ကန္း    

ျဖျဖျဖျဖစ္လိုက္မည္နည္း။စ္လိုက္မည္နည္း။စ္လိုက္မည္နည္း။စ္လိုက္မည္နည္း။    

    အဲသည္အတြက္အဲသည္အတြက္အဲသည္အတြက္အဲသည္အတြက္    ေမေမကစိတ္ရွည္လက္ရွည္ပင္ေမေမကစိတ္ရွည္လက္ရွည္ပင္ေမေမကစိတ္ရွည္လက္ရွည္ပင္ေမေမကစိတ္ရွည္လက္ရွည္ပင္    ႀကိမ္လုံးတစ္လုံးႀကိမ္လုံးတစ္လုံးႀကိမ္လုံးတစ္လုံးႀကိမ္လုံးတစ္လုံး    ေရွ႕တြင္ခ်၍ေရွ႕တြင္ခ်၍ေရွ႕တြင္ခ်၍ေရွ႕တြင္ခ်၍    ထိုင္ေစာင့္ေနခ့ဲ၏။ထိုင္ေစာင့္ေနခ့ဲ၏။ထိုင္ေစာင့္ေနခ့ဲ၏။ထိုင္ေစာင့္ေနခ့ဲ၏။    လူဆုိးေလးလူဆုိးေလးလူဆုိးေလးလူဆုိးေလး    

ၿငိမ္းခ်မ္းအားၿငိမ္းခ်မ္းအားၿငိမ္းခ်မ္းအားၿငိမ္းခ်မ္းအား    သူအပင္ပန္းခံ၍သူအပင္ပန္းခံ၍သူအပင္ပန္းခံ၍သူအပင္ပန္းခံ၍    လိုက္ရွာရန္လိုက္ရွာရန္လိုက္ရွာရန္လိုက္ရွာရန္    မလိုပါေခ်။မလိုပါေခ်။မလိုပါေခ်။မလိုပါေခ်။    ထုံးစံအတိုင္းပါပဲထုံးစံအတိုင္းပါပဲထုံးစံအတိုင္းပါပဲထုံးစံအတိုင္းပါပဲ... ... ... ... ဝမ္းဗိုက္ထဲကဝမ္းဗိုက္ထဲကဝမ္းဗိုက္ထဲကဝမ္းဗိုက္ထဲက    တဂြီဂြီႏွင့္တဂြီဂြီႏွင့္တဂြီဂြီႏွင့္တဂြီဂြီႏွင့္    မိုးတြင္းကမိုးတြင္းကမိုးတြင္းကမိုးတြင္းက    

အုံးအြမ္ဖားမ်ားက့ဲသို႔အုံးအြမ္ဖားမ်ားက့ဲသို႔အုံးအြမ္ဖားမ်ားက့ဲသို႔အုံးအြမ္ဖားမ်ားက့ဲသို႔    အသံစုံျမည္ဟည္းအသံစုံျမည္ဟည္းအသံစုံျမည္ဟည္းအသံစုံျမည္ဟည္းလာေသာအခါတြင္ကားလာေသာအခါတြင္ကားလာေသာအခါတြင္ကားလာေသာအခါတြင္ကား    ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    လက္ႏွစ္ဖက္ျပဳတ္လက္ႏွစ္ဖက္ျပဳတ္လက္ႏွစ္ဖက္ျပဳတ္လက္ႏွစ္ဖက္ျပဳတ္    ဘိုမ႐ုပ္ကေလးအားဘိုမ႐ုပ္ကေလးအားဘိုမ႐ုပ္ကေလးအားဘိုမ႐ုပ္ကေလးအား    

ရင္ဝယ္ပုိက္ရင္းရင္ဝယ္ပုိက္ရင္းရင္ဝယ္ပုိက္ရင္းရင္ဝယ္ပုိက္ရင္း    အိမ္အနီးသုိ႔အိမ္အနီးသုိ႔အိမ္အနီးသုိ႔အိမ္အနီးသုိ႔    ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းႏွင့္    မေယာင္မလည္မေယာင္မလည္မေယာင္မလည္မေယာင္မလည္    ခ်ဥ္းကပ္လာေတာ့၏။ခ်ဥ္းကပ္လာေတာ့၏။ခ်ဥ္းကပ္လာေတာ့၏။ခ်ဥ္းကပ္လာေတာ့၏။    အဲသည္ေန႔ကအဲသည္ေန႔ကအဲသည္ေန႔ကအဲသည္ေန႔က    

ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုသည့္    ငတိေလး၏ငတိေလး၏ငတိေလး၏ငတိေလး၏    မ်က္ရည္ေတြ၊မ်က္ရည္ေတြ၊မ်က္ရည္ေတြ၊မ်က္ရည္ေတြ၊    ႏွပ္ေခ်းေတြႏွပ္ေခ်းေတြႏွပ္ေခ်းေတြႏွပ္ေခ်းေတြ    ဘယ္ေလာက္ေျမေပၚခသြားသည္မသိ။ဘယ္ေလာက္ေျမေပၚခသြားသည္မသိ။ဘယ္ေလာက္ေျမေပၚခသြားသည္မသိ။ဘယ္ေလာက္ေျမေပၚခသြားသည္မသိ။    သူ႔အသံဆိုးႀကီးသူ႔အသံဆိုးႀကီးသူ႔အသံဆိုးႀကီးသူ႔အသံဆိုးႀကီးကကကက    

တစ္ရပ္ကြက္လုံးတစ္ရပ္ကြက္လုံးတစ္ရပ္ကြက္လုံးတစ္ရပ္ကြက္လုံး    နားကုိနားကုိနားကုိနားကုိ    ပိတ္ထားခ်င္ေလာက္ေအာင္ပိတ္ထားခ်င္ေလာက္ေအာင္ပိတ္ထားခ်င္ေလာက္ေအာင္ပိတ္ထားခ်င္ေလာက္ေအာင္    စိတ္ညစ္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္စိတ္ညစ္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္စိတ္ညစ္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္စိတ္ညစ္ျခင္းႀကီးစြာႏွင့္    နားဆင္ရမည္။နားဆင္ရမည္။နားဆင္ရမည္။နားဆင္ရမည္။    သူ႔ေပါင္မွာ၊သူ႔ေပါင္မွာ၊သူ႔ေပါင္မွာ၊သူ႔ေပါင္မွာ၊    ေျခသလုံးမွာေျခသလုံးမွာေျခသလုံးမွာေျခသလုံးမွာ    

အ႐ႈိးရာႀကီးေတြအ႐ႈိးရာႀကီးေတြအ႐ႈိးရာႀကီးေတြအ႐ႈိးရာႀကီးေတြ    အစင္းလိုက္၊အစင္းလိုက္၊အစင္းလိုက္၊အစင္းလိုက္၊    အစင္းလိုက္အစင္းလိုက္အစင္းလိုက္အစင္းလိုက္    မုန္တီဟင္းက့ဲသုိ႔မုန္တီဟင္းက့ဲသုိ႔မုန္တီဟင္းက့ဲသုိ႔မုန္တီဟင္းက့ဲသုိ႔    ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႀကီးေပၚေနမည္ကုိကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႀကီးေပၚေနမည္ကုိကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႀကီးေပၚေနမည္ကုိကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႀကီးေပၚေနမည္ကုိ    ပရိသတ္ႀကီးပရိသတ္ႀကီးပရိသတ္ႀကီးပရိသတ္ႀကီး    

မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... စာဖတ္သူတိုစာဖတ္သူတိုစာဖတ္သူတိုစာဖတ္သူတို႔ေရ႔ေရ႔ေရ႔ေရ... ... ... ... ထိုအခ်ိန္ကထိုအခ်ိန္ကထိုအခ်ိန္ကထိုအခ်ိန္က    ၿငိမ္းခ်မ္းေလး၏ၿငိမ္းခ်မ္းေလး၏ၿငိမ္းခ်မ္းေလး၏ၿငိမ္းခ်မ္းေလး၏    အတြင္းစိတ္ကေလးထဲအတြင္းစိတ္ကေလးထဲအတြင္းစိတ္ကေလးထဲအတြင္းစိတ္ကေလးထဲ    ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍    

ဝင္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ဝင္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ဝင္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ဝင္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္    ႏႈိးဆြေပးလုိက္ေသာႏႈိးဆြေပးလုိက္ေသာႏႈိးဆြေပးလုိက္ေသာႏႈိးဆြေပးလုိက္ေသာ    ပုဂၢိဳလ္အမည္ကုိပုဂၢိဳလ္အမည္ကုိပုဂၢိဳလ္အမည္ကုိပုဂၢိဳလ္အမည္ကုိ    ယခုေလာက္ဆိုယခုေလာက္ဆိုယခုေလာက္ဆိုယခုေလာက္ဆို    သိေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။သိေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။သိေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။သိေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။    ထိုသူ၏အမည္ကားထိုသူ၏အမည္ကားထိုသူ၏အမည္ကားထိုသူ၏အမည္ကား... ... ... ... 

''''ဒိန္းတလိန္းဒိန္းတလိန္းဒိန္းတလိန္းဒိန္းတလိန္း' ' ' ' ဟုေခၚပါသတည္း။ဟုေခၚပါသတည္း။ဟုေခၚပါသတည္း။ဟုေခၚပါသတည္း။    ဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္းဒါေၾကာင့္လည္း    ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္တိုင္းျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္တိုင္းျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္တိုင္းျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္တိုင္း    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    အသည္းအသည္းအသည္းအသည္းထဲကထဲကထဲကထဲက    အ့ဲဒီငတိကုိအ့ဲဒီငတိကုိအ့ဲဒီငတိကုိအ့ဲဒီငတိကုိ    

စိတ္နာသည္။စိတ္နာသည္။စိတ္နာသည္။စိတ္နာသည္။    ဒင္းလုပ္၍ဒင္းလုပ္၍ဒင္းလုပ္၍ဒင္းလုပ္၍    သူေကာင္းေကာင္းႀကီးသူေကာင္းေကာင္းႀကီးသူေကာင္းေကာင္းႀကီးသူေကာင္းေကာင္းႀကီး    နာနာအတီးခံရတာမဟုတ္လား။နာနာအတီးခံရတာမဟုတ္လား။နာနာအတီးခံရတာမဟုတ္လား။နာနာအတီးခံရတာမဟုတ္လား။    ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္ထို႔ေၾကာင့္    အဲဒီအေၾကာင္းစဥ္းစားမိတိုင္းအဲဒီအေၾကာင္းစဥ္းစားမိတိုင္းအဲဒီအေၾကာင္းစဥ္းစားမိတိုင္းအဲဒီအေၾကာင္းစဥ္းစားမိတိုင္း    

ဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရ... ... ... ... မင္းကုိမိလုိ႔ကေတာ့မင္းကုိမိလုိ႔ကေတာ့မင္းကုိမိလုိ႔ကေတာ့မင္းကုိမိလုိ႔ကေတာ့    အေသပဲ။အေသပဲ။အေသပဲ။အေသပဲ။    ေျပးႏိုင္မွလြတ္မယ္ဟူ၍ပင္ေျပးႏိုင္မွလြတ္မယ္ဟူ၍ပင္ေျပးႏိုင္မွလြတ္မယ္ဟူ၍ပင္ေျပးႏိုင္မွလြတ္မယ္ဟူ၍ပင္    ႀကံဳးဝါးမိေလေတာ့သတည္း။ႀကံဳးဝါးမိေလေတာ့သတည္း။ႀကံဳးဝါးမိေလေတာ့သတည္း။ႀကံဳးဝါးမိေလေတာ့သတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၃၃၃၃၃၃၃၃၂၂၂၂၂၂၂၂))))))))        

ဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရဒိန္းတလိန္းေရ        ေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူးေက်းဇူးအထူး        

        

        

    ''''''''သမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြးသမီးေဖြးေဖြး............    

    ဆရာကေတာ့ဆရာကေတာ့ဆရာကေတာ့ဆရာကေတာ့    အဲဒီအဲဒီအဲဒီအဲဒီ    ဒိန္းတလိန္းဆိုတ့ဲဒိန္းတလိန္းဆိုတ့ဲဒိန္းတလိန္းဆိုတ့ဲဒိန္းတလိန္းဆိုတ့ဲ    နတ္သားေလးကုိနတ္သားေလးကုိနတ္သားေလးကုိနတ္သားေလးကုိ    ေက်းဇူးအထူးတင္မိတယ္ေက်းဇူးအထူးတင္မိတယ္ေက်းဇူးအထူးတင္မိတယ္ေက်းဇူးအထူးတင္မိတယ္............။။။။    သမီးႏွလုံးသားရဲ႕သမီးႏွလုံးသားရဲ႕သမီးႏွလုံးသားရဲ႕သမီးႏွလုံးသားရဲ႕    

အနက္႐ႈိင္းဆုံးအနက္႐ႈိင္းဆုံးအနက္႐ႈိင္းဆုံးအနက္႐ႈိင္းဆုံး    ေနရာတစ္ခုမွေနရာတစ္ခုမွေနရာတစ္ခုမွေနရာတစ္ခုမွ    ငုတ္လွ်ဳိးပုန္းကြယ္ေနတ့ဲငုတ္လွ်ဳိးပုန္းကြယ္ေနတ့ဲငုတ္လွ်ဳိးပုန္းကြယ္ေနတ့ဲငုတ္လွ်ဳိးပုန္းကြယ္ေနတ့ဲ    အခ်စ္ဆုိတ့ဲအရာကုိအခ်စ္ဆုိတ့ဲအရာကုိအခ်စ္ဆုိတ့ဲအရာကုိအခ်စ္ဆုိတ့ဲအရာကုိ    သူကသူကသူကသူက    တူးေဖာ္ေပးလုိက္လုိ႔ပဲတူးေဖာ္ေပးလုိက္လုိ႔ပဲတူးေဖာ္ေပးလုိက္လုိ႔ပဲတူးေဖာ္ေပးလုိက္လုိ႔ပဲ... ... ... ... 

အခုသမီးရဲ႕အျဖစ္ကုိျမင္ေတာ့အခုသမီးရဲ႕အျဖစ္ကုိျမင္ေတာ့အခုသမီးရဲ႕အျဖစ္ကုိျမင္ေတာ့အခုသမီးရဲ႕အျဖစ္ကုိျမင္ေတာ့    ဆရာ့သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲကုိဆရာ့သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲကုိဆရာ့သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲကုိဆရာ့သူငယ္ခ်င္းစုံတြဲကုိ    ခ်က္ခ်င္းပဲခ်က္ခ်င္းပဲခ်က္ခ်င္းပဲခ်က္ခ်င္းပဲ    သတိရလုိက္မိတယ္။သတိရလုိက္မိတယ္။သတိရလုိက္မိတယ္။သတိရလုိက္မိတယ္။    သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕    

ဇာတ္လမ္းေလးဟာလည္းဇာတ္လမ္းေလးဟာလည္းဇာတ္လမ္းေလးဟာလည္းဇာတ္လမ္းေလးဟာလည္း    ႐ုပ္ရွင္ဝတၳဳေတြထဲကလုိပဲ႐ုပ္ရွင္ဝတၳဳေတြထဲကလုိပဲ႐ုပ္ရွင္ဝတၳဳေတြထဲကလုိပဲ႐ုပ္ရွင္ဝတၳဳေတြထဲကလုိပဲ... ... ... ... စိတ္ကူးယဥ္သိပ္ဆန္တယ္။စိတ္ကူးယဥ္သိပ္ဆန္တယ္။စိတ္ကူးယဥ္သိပ္ဆန္တယ္။စိတ္ကူးယဥ္သိပ္ဆန္တယ္။    သူငယ္ခ်င္းကသူငယ္ခ်င္းကသူငယ္ခ်င္းကသူငယ္ခ်င္းက    ဆရာနဲ႔အတူတူဆရာနဲ႔အတူတူဆရာနဲ႔အတူတူဆရာနဲ႔အတူတူ    

ေဆးေဆးေဆးေဆး((((မန္းမန္းမန္းမန္း))))မွာ၊မွာ၊မွာ၊မွာ၊    ရန္ကုန္ေဆးရန္ကုန္ေဆးရန္ကုန္ေဆးရန္ကုန္ေဆး((((၁၁၁၁))))ကကကက    အတန္းတူအတန္းတူအတန္းတူအတန္းတူ    မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔    ဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လိုဘယ္ကဘယ္လို    စာခ်င္းဆက္သြယ္မိသြားလဲစာခ်င္းဆက္သြယ္မိသြားလဲစာခ်င္းဆက္သြယ္မိသြားလဲစာခ်င္းဆက္သြယ္မိသြားလဲ    

မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    စာေတြစာေတြစာေတြစာေတြ    အျပန္အလွန္ေအျပန္အလွန္ေအျပန္အလွန္ေအျပန္အလွန္ေရးရင္းကေနရးရင္းကေနရးရင္းကေနရးရင္းကေန    ခ်စ္သူရည္းစားေတြခ်စ္သူရည္းစားေတြခ်စ္သူရည္းစားေတြခ်စ္သူရည္းစားေတြ    ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။ျဖစ္သြားခ့ဲတယ္။    တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့တစ္ရက္က်ေတာ့    ရန္ကုန္ကုိရန္ကုန္ကုိရန္ကုန္ကုိရန္ကုန္ကုိ    

ဒီေကာင္ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ဒီေကာင္ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ဒီေကာင္ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ဒီေကာင္ခ်စ္သူနဲ႔ေတြ႔ဖို႔    ခ်ိန္းေတာ့ခ်ိန္းေတာ့ခ်ိန္းေတာ့ခ်ိန္းေတာ့    ဆရာတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလုိက္ႀကီးဆရာတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလုိက္ႀကီးဆရာတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလုိက္ႀကီးဆရာတို႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုလုိက္ႀကီး    မီးရထားဘူတာ႐ုံအထိမီးရထားဘူတာ႐ုံအထိမီးရထားဘူတာ႐ုံအထိမီးရထားဘူတာ႐ုံအထိ    လိုက္ပုိ႔ခ့ဲၾကတာလိုက္ပုိ႔ခ့ဲၾကတာလိုက္ပုိ႔ခ့ဲၾကတာလိုက္ပုိ႔ခ့ဲၾကတာ    မေမ့ႏိုင္စရာပဲ။မေမ့ႏိုင္စရာပဲ။မေမ့ႏိုင္စရာပဲ။မေမ့ႏိုင္စရာပဲ။    

သူ႔ခ်စ္သူကုိသူ႔ခ်စ္သူကုိသူ႔ခ်စ္သူကုိသူ႔ခ်စ္သူကုိ    ပထမဆုံးေတြ႔ရမွာ။ပထမဆုံးေတြ႔ရမွာ။ပထမဆုံးေတြ႔ရမွာ။ပထမဆုံးေတြ႔ရမွာ။    ခ်ိန္းတ့ဲေနရာမွာခ်ိန္းတ့ဲေနရာမွာခ်ိန္းတ့ဲေနရာမွာခ်ိန္းတ့ဲေနရာမွာ    ေကာင္မေလးကေကာင္မေလးကေကာင္မေလးကေကာင္မေလးက    အကႌ်ကအကႌ်ကအကႌ်ကအကႌ်က    အဝါေအဝါေအဝါေအဝါေရာင္၊ရာင္၊ရာင္၊ရာင္၊    ပန္းအနီေလးတစ္ပြင့္ပန္းအနီေလးတစ္ပြင့္ပန္းအနီေလးတစ္ပြင့္ပန္းအနီေလးတစ္ပြင့္    ပန္ထားမွာတ့ဲ။ပန္ထားမွာတ့ဲ။ပန္ထားမွာတ့ဲ။ပန္ထားမွာတ့ဲ။    

ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔    ေကာင္းသလဲ။ေကာင္းသလဲ။ေကာင္းသလဲ။ေကာင္းသလဲ။    အ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလိုအ့ဲသလို    အခ်စ္ခရီးကုိအခ်စ္ခရီးကုိအခ်စ္ခရီးကုိအခ်စ္ခရီးကုိ    ကဗ်ာဆန္ဆန္ေလးကဗ်ာဆန္ဆန္ေလးကဗ်ာဆန္ဆန္ေလးကဗ်ာဆန္ဆန္ေလး    အလွပဆုံးအလွပဆုံးအလွပဆုံးအလွပဆုံး    
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စတင္ခ့ဲတ့ဲစတင္ခ့ဲတ့ဲစတင္ခ့ဲတ့ဲစတင္ခ့ဲတ့ဲ    သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္    ဘယ္ကဘယ္လိုေတြဘယ္ကဘယ္လိုေတြဘယ္ကဘယ္လိုေတြဘယ္ကဘယ္လိုေတြ    ျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြျပႆနာေတြ    တက္တယ္မသိဘူး။တက္တယ္မသိဘူး။တက္တယ္မသိဘူး။တက္တယ္မသိဘူး။    ဆရာဝန္လည္းျဖစ္ေရာဆရာဝန္လည္းျဖစ္ေရာဆရာဝန္လည္းျဖစ္ေရာဆရာဝန္လည္းျဖစ္ေရာ    

ႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားၾကတယ္။ႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားၾကတယ္။ႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားၾကတယ္။ႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားၾကတယ္။    ဒီဒဒီီဒီဇာတ္လမ္းကဇာတ္လမ္းကဇာတ္လမ္းကဇာတ္လမ္းက    ဒီမွာတင္တစ္ခန္းရပ္ၿပီလို႔ဒီမွာတင္တစ္ခန္းရပ္ၿပီလို႔ဒီမွာတင္တစ္ခန္းရပ္ၿပီလို႔ဒီမွာတင္တစ္ခန္းရပ္ၿပီလို႔    ျပည္ဖုံးကားခ်လိုက္ၿပီေပါ့။ျပည္ဖုံးကားခ်လိုက္ၿပီေပါ့။ျပည္ဖုံးကားခ်လိုက္ၿပီေပါ့။ျပည္ဖုံးကားခ်လိုက္ၿပီေပါ့။    ဒီလိုနဲ႔ဒီလိုနဲ႔ဒီလိုနဲ႔ဒီလိုနဲ႔    တစ္ေယာက္တကြဲစီတစ္ေယာက္တကြဲစီတစ္ေယာက္တကြဲစီတစ္ေယာက္တကြဲစီ    

ျဖစ္သြားၾကတယ္။ျဖစ္သြားၾကတယ္။ျဖစ္သြားၾကတယ္။ျဖစ္သြားၾကတယ္။    သူငယ္ခ်င္းကလည္းသူငယ္ခ်င္းကလည္းသူငယ္ခ်င္းကလည္းသူငယ္ခ်င္းကလည္း    သူ႔အိမ္ကသူ႔အိမ္ကသူ႔အိမ္ကသူ႔အိမ္က    ေပးစားတ့ဲေပးစားတ့ဲေပးစားတ့ဲေပးစားတ့ဲ    ဆန္စက္သူေဌးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ဆန္စက္သူေဌးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ဆန္စက္သူေဌးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔ဆန္စက္သူေဌးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႔    မဂၤလာေဆာင္ဖို႔မဂၤလာေဆာင္ဖို႔မဂၤလာေဆာင္ဖို႔မဂၤလာေဆာင္ဖို႔    ျမန္းေနၿပီ။ျမန္းေနၿပီ။ျမန္းေနၿပီ။ျမန္းေနၿပီ။    

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲအဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ    ဒီေကာင္ကဒီေကာင္ကဒီေကာင္ကဒီေကာင္က    ရန္ကုန္ကုိရန္ကုန္ကုိရန္ကုန္ကုိရန္ကုန္ကုိ    တက္လာခ့ဲခ်ိန္မွာတက္လာခ့ဲခ်ိန္မွာတက္လာခ့ဲခ်ိန္မွာတက္လာခ့ဲခ်ိန္မွာ    အရင္ကအရင္ကအရင္ကအရင္က    သူ႔ခ်စ္သူ႔ခ်စ္သူ႔ခ်စ္သူ႔ခ်စ္သူေဟာင္းကလည္းသူေဟာင္းကလည္းသူေဟာင္းကလည္းသူေဟာင္းကလည္း    သူေဌးသားတစ္ေယာက္နဲ႔သူေဌးသားတစ္ေယာက္နဲ႔သူေဌးသားတစ္ေယာက္နဲ႔သူေဌးသားတစ္ေယာက္နဲ႔    

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေတာ့မယ့္ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေတာ့မယ့္ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေတာ့မယ့္ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေတာ့မယ့္    သတင္းကုိလည္းသတင္းကုိလည္းသတင္းကုိလည္းသတင္းကုိလည္း    ၾကားလုိက္ေရာၾကားလုိက္ေရာၾကားလုိက္ေရာၾကားလုိက္ေရာ    ဆရာ့ဆီအေျပးအလႊားဆရာ့ဆီအေျပးအလႊားဆရာ့ဆီအေျပးအလႊားဆရာ့ဆီအေျပးအလႊား    ေရာက္လာခ့ဲတယ္။ေရာက္လာခ့ဲတယ္။ေရာက္လာခ့ဲတယ္။ေရာက္လာခ့ဲတယ္။    အရင္ကေတာ့အရင္ကေတာ့အရင္ကေတာ့အရင္ကေတာ့    

ဒီဇာတ္လမ္းကုိဒီဇာတ္လမ္းကုိဒီဇာတ္လမ္းကုိဒီဇာတ္လမ္းကုိ    ဤဘဝဤမွ်သာဆိုၿပီးဤဘဝဤမွ်သာဆိုၿပီးဤဘဝဤမွ်သာဆိုၿပီးဤဘဝဤမွ်သာဆိုၿပီး    ရပ္လိုက္ၿပီလို႔ရပ္လိုက္ၿပီလို႔ရပ္လိုက္ၿပီလို႔ရပ္လိုက္ၿပီလို႔    ေႂကြးေၾကာ္ထားတ့ဲငနဲ၊ေႂကြးေၾကာ္ထားတ့ဲငနဲ၊ေႂကြးေၾကာ္ထားတ့ဲငနဲ၊ေႂကြးေၾကာ္ထားတ့ဲငနဲ၊    အခုသူ႔ခ်စ္သူေဟာင္းအခုသူ႔ခ်စ္သူေဟာင္းအခုသူ႔ခ်စ္သူေဟာင္းအခုသူ႔ခ်စ္သူေဟာင္း    သူတစ္ပါးရဲ႕ရင္ခြင္ထဲသူတစ္ပါးရဲ႕ရင္ခြင္ထဲသူတစ္ပါးရဲ႕ရင္ခြင္ထဲသူတစ္ပါးရဲ႕ရင္ခြင္ထဲ    

တစ္ျခမ္းေလာက္တစ္ျခမ္းေလာက္တစ္ျခမ္းေလာက္တစ္ျခမ္းေလာက္    ေရာက္ေရာက္ေရာက္ေရာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီလုိ႔လည္းလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီလုိ႔လည္းလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီလုိ႔လည္းလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီလုိ႔လည္း    ၾကားလုိက္ရေရာၾကားလုိက္ရေရာၾကားလုိက္ရေရာၾကားလုိက္ရေရာ... ... ... ... ထိုင္လို႔မရ၊ထိုင္လို႔မရ၊ထိုင္လို႔မရ၊ထိုင္လို႔မရ၊    ထလို႔မရထလို႔မရထလို႔မရထလို႔မရ... ... ... ... အိပ္လို႔မေပ်ာ္အိပ္လို႔မေပ်ာ္အိပ္လို႔မေပ်ာ္အိပ္လို႔မေပ်ာ္    

စားလုိ႔မဝင္ျဖစ္ၿပီးစားလုိ႔မဝင္ျဖစ္ၿပီးစားလုိ႔မဝင္ျဖစ္ၿပီးစားလုိ႔မဝင္ျဖစ္ၿပီး    ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္ဒိန္းတလိန္းနတ္    ဝင္ပူးေတာ့တာပဲ။ဝင္ပူးေတာ့တာပဲ။ဝင္ပူးေတာ့တာပဲ။ဝင္ပူးေတာ့တာပဲ။    အဲဒီငတိအဲဒီငတိအဲဒီငတိအဲဒီငတိ    အ႐ူးတစ္ပုိင္းျဖစ္ပုံမ်ားအ႐ူးတစ္ပုိင္းျဖစ္ပုံမ်ားအ႐ူးတစ္ပုိင္းျဖစ္ပုံမ်ားအ႐ူးတစ္ပုိင္းျဖစ္ပုံမ်ား    ရယ္ခ်င္စရာလည္းေကာင္း၊ရယ္ခ်င္စရာလည္းေကာင္း၊ရယ္ခ်င္စရာလည္းေကာင္း၊ရယ္ခ်င္စရာလည္းေကာင္း၊    

စိတ္ညစ္စရာလည္းေကာင္းစိတ္ညစ္စရာလည္းေကာင္းစိတ္ညစ္စရာလည္းေကာင္းစိတ္ညစ္စရာလည္းေကာင္း... ... ... ... ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥေတြနဲ႔ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥေတြနဲ႔ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥေတြနဲ႔ဒီလိုမ်ဳိးကိစၥေတြနဲ႔    ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    ငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းကငယ္ငယ္ကတည္းက    အက်ဳိးေအက်ဳိးေအက်ဳိးေအက်ဳိးေပးတယ္လုိ႔မ်ားပးတယ္လုိ႔မ်ားပးတယ္လုိ႔မ်ားပးတယ္လုိ႔မ်ား    ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။ေျပာရမလားမသိဘူး။    

ေနာက္ဆုံးဆရာ့ဆီေနာက္ဆုံးဆရာ့ဆီေနာက္ဆုံးဆရာ့ဆီေနာက္ဆုံးဆရာ့ဆီ    ငနဲသားေရာက္လာၿပီးငနဲသားေရာက္လာၿပီးငနဲသားေရာက္လာၿပီးငနဲသားေရာက္လာၿပီး    တဂ်ီဂ်ီနဲ႔တဂ်ီဂ်ီနဲ႔တဂ်ီဂ်ီနဲ႔တဂ်ီဂ်ီနဲ႔    အပူကပ္ေတာ့တာပဲ။အပူကပ္ေတာ့တာပဲ။အပူကပ္ေတာ့တာပဲ။အပူကပ္ေတာ့တာပဲ။    ဒီကြဲကြာေနတ့ဲဒီကြဲကြာေနတ့ဲဒီကြဲကြာေနတ့ဲဒီကြဲကြာေနတ့ဲ    ခ်စ္သူေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ၾကားထဲခ်စ္သူေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ၾကားထဲခ်စ္သူေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ၾကားထဲခ်စ္သူေဟာင္းႏွစ္ေယာက္ၾကားထဲ    

ေအာင္သြယ္လုပ္ေပးရေတာ့တယ္။ေအာင္သြယ္လုပ္ေပးရေတာ့တယ္။ေအာင္သြယ္လုပ္ေပးရေတာ့တယ္။ေအာင္သြယ္လုပ္ေပးရေတာ့တယ္။    အခုသမီးေဖြးေဖြးျဖစ္သလိုပဲေပါ့။အခုသမီးေဖြးေဖြးျဖစ္သလိုပဲေပါ့။အခုသမီးေဖြးေဖြးျဖစ္သလိုပဲေပါ့။အခုသမီးေဖြးေဖြးျဖစ္သလိုပဲေပါ့။    အစကေတာ့အစကေတာ့အစကေတာ့အစကေတာ့    အခ်စ္အခ်စ္အခ်စ္အခ်စ္    ဆိုတာဆိုတာဆိုတာဆိုတာ    ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔ဘယ္ေရာက္လို႔    

ေရာက္မွန္းမသိဘူးေရာက္မွန္းမသိဘူးေရာက္မွန္းမသိဘူးေရာက္မွန္းမသိဘူး    ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ    အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲအျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲအျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲအျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲ    ပါသြားမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ပါသြားမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ပါသြားမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ပါသြားမယ့္အျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔    ႀကံဳလိုက္ရေရာႀကံဳလိုက္ရေရာႀကံဳလိုက္ရေရာႀကံဳလိုက္ရေရာ    

အဲဒီပုန္းလွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ေနတ့ဲအဲဒီပုန္းလွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ေနတ့ဲအဲဒီပုန္းလွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ေနတ့ဲအဲဒီပုန္းလွ်ဳိးကြယ္ေပ်ာက္ေနတ့ဲ    အခ်စ္ဟာအခ်စ္ဟာအခ်စ္ဟာအခ်စ္ဟာ    ဘြားခနဲဘြားခနဲဘြားခနဲဘြားခနဲ    ကုိယ္ကကုိယ္ကကုိယ္ကကုိယ္က    သတိေတာင္မထားမိဘဲသတိေတာင္မထားမိဘဲသတိေတာင္မထားမိဘဲသတိေတာင္မထားမိဘဲ    သူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလိုသူ႔အလိုလို    ေပၚလာေတာ့တာျဖစ္တယ္။ေပၚလာေတာ့တာျဖစ္တယ္။ေပၚလာေတာ့တာျဖစ္တယ္။ေပၚလာေတာ့တာျဖစ္တယ္။    

အ့ဲဒီသူငယ္ခ်င္းအ့ဲဒီသူငယ္ခ်င္းအ့ဲဒီသူငယ္ခ်င္းအ့ဲဒီသူငယ္ခ်င္း    လင္မယားႏွစ္ေယာက္အတြက္လင္မယားႏွစ္ေယာက္အတြက္လင္မယားႏွစ္ေယာက္အတြက္လင္မယားႏွစ္ေယာက္အတြက္    မဂၤလာေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္တုန္းကမဂၤလာေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္တုန္းကမဂၤလာေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္တုန္းကမဂၤလာေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္တုန္းက    ဆရာဟာဆရာဟာဆရာဟာဆရာဟာ    သူတို႔ရဲ႕သူတို႔ရဲ႕သူတို႔ရဲ႕သူတို႔ရဲ႕    ျမားနတ္ေမာင္ျမားနတ္ေမာင္ျမားနတ္ေမာင္ျမားနတ္ေမာင္    

နတ္သားေလးတစ္ပါးအလားနတ္သားေလးတစ္ပါးအလားနတ္သားေလးတစ္ပါးအလားနတ္သားေလးတစ္ပါးအလား    ေက်းဇူးေတြတင္လိုက္ၾကတာ။ေက်းဇူးေတြတင္လိုက္ၾကတာ။ေက်းဇူးေတြတင္လိုက္ၾကတာ။ေက်းဇူးေတြတင္လိုက္ၾကတာ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    တကယ္ရယ္စရာေကာင္းတ့ဲအျဖစ္ကေတာ့တကယ္ရယ္စရာေကာင္းတ့ဲအျဖစ္ကေတာ့တကယ္ရယ္စရာေကာင္းတ့ဲအျဖစ္ကေတာ့တကယ္ရယ္စရာေကာင္းတ့ဲအျဖစ္ကေတာ့    အခုအခုအခုအခု    

ဒီငနဲလင္မယားဒီငနဲလင္မယားဒီငနဲလင္မယားဒီငနဲလင္မယား    သူတုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးခ်စ္ရည္လူးခ့ဲၾကတုန္းကေတာ့သူတုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးခ်စ္ရည္လူးခ့ဲၾကတုန္းကေတာ့သူတုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးခ်စ္ရည္လူးခ့ဲၾကတုန္းကေတာ့သူတုိ႔ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးခ်စ္ရည္လူးခ့ဲၾကတုန္းကေတာ့    ျမားနတ္ေမာင္ကုိျမားနတ္ေမာင္ကုိျမားနတ္ေမာင္ကုိျမားနတ္ေမာင္ကုိ    တစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွတစ္ခါမွ    ေကာင္းေကာင္းသတိမရဘဲေကာင္းေကာင္းသတိမရဘဲေကာင္းေကာင္းသတိမရဘဲေကာင္းေကာင္းသတိမရဘဲ    

အိမ္ေထာင္သက္ေတြအိမ္ေထာင္သက္ေတြအိမ္ေထာင္သက္ေတြအိမ္ေထာင္သက္ေတြ    ၾကာလာတ့ဲအခါၾကာလာတ့ဲအခါၾကာလာတ့ဲအခါၾကာလာတ့ဲအခါ    သူတုိ႔ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးၾကတ့ဲအခါတိုင္းသူတုိ႔ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးၾကတ့ဲအခါတိုင္းသူတုိ႔ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးၾကတ့ဲအခါတိုင္းသူတုိ႔ေနာင္ဂ်ိန္ပေလးၾကတ့ဲအခါတိုင္း    အ့ဲအ့ဲအ့ဲအ့ဲဒါမင္းေၾကာင့္ဆုိၿပီးဒါမင္းေၾကာင့္ဆုိၿပီးဒါမင္းေၾကာင့္ဆုိၿပီးဒါမင္းေၾကာင့္ဆုိၿပီး    ျမားနတ္ေမာင္ကုိျမားနတ္ေမာင္ကုိျမားနတ္ေမာင္ကုိျမားနတ္ေမာင္ကုိ    

ေဆာ္ပေလာ္တီးခ်င္သတ့ဲေဆာ္ပေလာ္တီးခ်င္သတ့ဲေဆာ္ပေလာ္တီးခ်င္သတ့ဲေဆာ္ပေလာ္တီးခ်င္သတ့ဲ    သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။သမီးေရ။    

    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    အခုအျဖစ္လည္းအခုအျဖစ္လည္းအခုအျဖစ္လည္းအခုအျဖစ္လည္း    သမီးေဖြးေဖြးရဲ႕အျဖစ္ကုိသမီးေဖြးေဖြးရဲ႕အျဖစ္ကုိသမီးေဖြးေဖြးရဲ႕အျဖစ္ကုိသမီးေဖြးေဖြးရဲ႕အျဖစ္ကုိ    ေသခာ်စစ္ၾကည့္ေတာ့ေသခာ်စစ္ၾကည့္ေတာ့ေသခာ်စစ္ၾကည့္ေတာ့ေသခာ်စစ္ၾကည့္ေတာ့    အ့ဲဒီအတိုင္းတစ္ထပ္တည္းပဲ။အ့ဲဒီအတိုင္းတစ္ထပ္တည္းပဲ။အ့ဲဒီအတိုင္းတစ္ထပ္တည္းပဲ။အ့ဲဒီအတိုင္းတစ္ထပ္တည္းပဲ။    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    

ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ၿပီးၿပီ။    သမီးရဲ႕ခႏၶာကုိယ္မွာသမီးရဲ႕ခႏၶာကုိယ္မွာသမီးရဲ႕ခႏၶာကုိယ္မွာသမီးရဲ႕ခႏၶာကုိယ္မွာ    မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြမွာမ်ဳိးပြားအဂၤါေတြမွာမ်ဳိးပြားအဂၤါေတြမွာမ်ဳိးပြားအဂၤါေတြမွာ    ဘာေရာဂါမွလည္းဘာေရာဂါမွလည္းဘာေရာဂါမွလည္းဘာေရာဂါမွလည္း    မရိွဘူး။မရိွဘူး။မရိွဘူး။မရိွဘူး။    ဘာျဘာျဘာျဘာျပႆနာမွလည္းပႆနာမွလည္းပႆနာမွလည္းပႆနာမွလည္း    မရိွဘူး။မရိွဘူး။မရိွဘူး။မရိွဘူး။    

ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္ဒါေၾကာင့္    ဘာေဆးမွလည္းဘာေဆးမွလည္းဘာေဆးမွလည္းဘာေဆးမွလည္း    ေသာက္စရာမလိုဘူး။ေသာက္စရာမလိုဘူး။ေသာက္စရာမလိုဘူး။ေသာက္စရာမလိုဘူး။    အခုအခုအခုအခု    သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔    လင္မယားမွာလင္မယားမွာလင္မယားမွာလင္မယားမွာ    ၿပီးခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြအားလုံးကုိၿပီးခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြအားလုံးကုိၿပီးခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြအားလုံးကုိၿပီးခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြအားလုံးကုိ    

ဘာမွမျဖစ္ခ့ဲဘူးလုိ႔ပဲဘာမွမျဖစ္ခ့ဲဘူးလုိ႔ပဲဘာမွမျဖစ္ခ့ဲဘူးလုိ႔ပဲဘာမွမျဖစ္ခ့ဲဘူးလုိ႔ပဲ    သေဘာထားလိုက္ေတာ့ေနာ္။သေဘာထားလိုက္ေတာ့ေနာ္။သေဘာထားလိုက္ေတာ့ေနာ္။သေဘာထားလိုက္ေတာ့ေနာ္။    ကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာကုိေက်ာ္စြာ    ဟုိေန႔ညကဟုိေန႔ညကဟုိေန႔ညကဟုိေန႔ညက    ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြ၊ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြ၊ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြ၊ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲကိစၥေတြ၊    သူ႔ပါးစပ္ကသူ႔ပါးစပ္ကသူ႔ပါးစပ္ကသူ႔ပါးစပ္က    မူးမူးနဲ႔ေျပာခ့ဲတ့ဲမူးမူးနဲ႔ေျပာခ့ဲတ့ဲမူးမူးနဲ႔ေျပာခ့ဲတ့ဲမူးမူးနဲ႔ေျပာခ့ဲတ့ဲ    

ဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲဇင္ဇင္ဆိုတ့ဲ    မိန္းကေလးကုိလည္းမိန္းကေလးကုိလည္းမိန္းကေလးကုိလည္းမိန္းကေလးကုိလည္း    ဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွဘာဆိုဘာမွ    မျဖစ္ခ့ဲဘူးလို႔မျဖစ္ခ့ဲဘူးလို႔မျဖစ္ခ့ဲဘူးလို႔မျဖစ္ခ့ဲဘူးလို႔    စိတ္ထားလုိက္ၿပီးစိတ္ထားလုိက္ၿပီးစိတ္ထားလုိက္ၿပီးစိတ္ထားလုိက္ၿပီး    အခုလက္ရိွအခုလက္ရိွအခုလက္ရိွအခုလက္ရိွ    သမီးစိတ္ထဲမွာသမီးစိတ္ထဲမွာသမီးစိတ္ထဲမွာသမီးစိတ္ထဲမွာ    ခံစားေနရတ့ဲခံစားေနရတ့ဲခံစားေနရတ့ဲခံစားေနရတ့ဲ    

အတိုင္းေလးပဲအတိုင္းေလးပဲအတိုင္းေလးပဲအတိုင္းေလးပဲ    အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္    ေနလိုက္ေတာ့ေနာ္ေနလိုက္ေတာ့ေနာ္ေနလိုက္ေတာ့ေနာ္ေနလိုက္ေတာ့ေနာ္... ... ... ... အစစအရာရာအစစအရာရာအစစအရာရာအစစအရာရာ    အားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး    အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားလိမ့္မယ္လို႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားလိမ့္မယ္လို႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားလိမ့္မယ္လို႔အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားလိမ့္မယ္လို႔    

ဆရာတထစ္ခ်ဆရာတထစ္ခ်ဆရာတထစ္ခ်ဆရာတထစ္ခ်    ေျပာရဲပါတယ္။ေျပာရဲပါတယ္။ေျပာရဲပါတယ္။ေျပာရဲပါတယ္။    ဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္းဘာဆိုဘာမွလည္း    စိတ္မပူနဲ႔ေတာ့စိတ္မပူနဲ႔ေတာ့စိတ္မပူနဲ႔ေတာ့စိတ္မပူနဲ႔ေတာ့    ဒီအတိုင္းေလးဒီအတိုင္းေလးဒီအတိုင္းေလးဒီအတိုင္းေလး    ေနလိုက္ေတာ့ေနလိုက္ေတာ့ေနလိုက္ေတာ့ေနလိုက္ေတာ့''''''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏    စကားအဆုံးတြင္စကားအဆုံးတြင္စကားအဆုံးတြင္စကားအဆုံးတြင္    ေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးကေဖြးေဖြးက    သူ႔အားမ်က္လုံးေလးျပဴး၍သူ႔အားမ်က္လုံးေလးျပဴး၍သူ႔အားမ်က္လုံးေလးျပဴး၍သူ႔အားမ်က္လုံးေလးျပဴး၍    အ့ံအားသင့္သည့္အသြင္ႏွင့္အ့ံအားသင့္သည့္အသြင္ႏွင့္အ့ံအားသင့္သည့္အသြင္ႏွင့္အ့ံအားသင့္သည့္အသြင္ႏွင့္    

ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။ေငးစုိက္ၾကည့္ေနေလ၏။    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    အ့ံၾသတႀကီးျဖစ္ေနပုံပင္အ့ံၾသတႀကီးျဖစ္ေနပုံပင္အ့ံၾသတႀကီးျဖစ္ေနပုံပင္အ့ံၾသတႀကီးျဖစ္ေနပုံပင္    သူ႔ပါးစပ္ကသူ႔ပါးစပ္ကသူ႔ပါးစပ္ကသူ႔ပါးစပ္က    ထုတ္မေျပာေသာ္လည္းထုတ္မေျပာေသာ္လည္းထုတ္မေျပာေသာ္လည္းထုတ္မေျပာေသာ္လည္း    သူ႔မ်က္လုံးေတြ၊သူ႔မ်က္လုံးေတြ၊သူ႔မ်က္လုံးေတြ၊သူ႔မ်က္လုံးေတြ၊    

သူ႔အသြင္သ႑ာန္ေတြကသူ႔အသြင္သ႑ာန္ေတြကသူ႔အသြင္သ႑ာန္ေတြကသူ႔အသြင္သ႑ာန္ေတြက    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း    သူမအားသူမအားသူမအားသူမအား    ေဆးကုၿပီးေၾကာင္းကုိေဆးကုၿပီးေၾကာင္းကုိေဆးကုၿပီးေၾကာင္းကုိေဆးကုၿပီးေၾကာင္းကုိ    မယုံႏိုင္ေအာင္မယုံႏိုင္ေအာင္မယုံႏိုင္ေအာင္မယုံႏိုင္ေအာင္    ျဖစ္ေနသည့္အသြင္ကျဖစ္ေနသည့္အသြင္ကျဖစ္ေနသည့္အသြင္ကျဖစ္ေနသည့္အသြင္က    

ထင္းထင္းႀကီးထင္းထင္းႀကီးထင္းထင္းႀကီးထင္းထင္းႀကီး    ေပၚေနေလ၏ေပၚေနေလ၏ေပၚေနေလ၏ေပၚေနေလ၏............။။။။    ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါ၏ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါ၏ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါ၏ဟုတ္ေတာ့ဟုတ္ပါ၏............    ေရာဂါတစ္ခုခု၊ေရာဂါတစ္ခုခု၊ေရာဂါတစ္ခုခု၊ေရာဂါတစ္ခုခု၊    ျပႆနာတစ္ခုခုေၾကာင့္ျပႆနာတစ္ခုခုေၾကာင့္ျပႆနာတစ္ခုခုေၾကာင့္ျပႆနာတစ္ခုခုေၾကာင့္    ဆရာဝန္ဆီေရာက္တိုင္းဆရာဝန္ဆီေရာက္တိုင္းဆရာဝန္ဆီေရာက္တိုင္းဆရာဝန္ဆီေရာက္တိုင္း    

ဆရာဝန္ကဆရာဝန္ကဆရာဝန္ကဆရာဝန္က    ေရာဂါကုိေရာဂါကုိေရာဂါကုိေရာဂါကုိ    နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ရွာမည္။နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ရွာမည္။နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ရွာမည္။နည္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ရွာမည္။    ေနာက္ဆုံးတြင္ေနာက္ဆုံးတြင္ေနာက္ဆုံးတြင္ေနာက္ဆုံးတြင္    ေဆးတိုက္လွ်င္တိုက္၊ေဆးတိုက္လွ်င္တိုက္၊ေဆးတိုက္လွ်င္တိုက္၊ေဆးတိုက္လွ်င္တိုက္၊    ေဆးထုိးလွ်င္ထိုး၊ေဆးထုိးလွ်င္ထိုး၊ေဆးထုိးလွ်င္ထိုး၊ေဆးထုိးလွ်င္ထိုး၊    ခြဲစိတ္ၿပီးကုလွ်င္ကု၊ခြဲစိတ္ၿပီးကုလွ်င္ကု၊ခြဲစိတ္ၿပီးကုလွ်င္ကု၊ခြဲစိတ္ၿပီးကုလွ်င္ကု၊    

ေဆးနည္းေဆးနည္းေဆးနည္းေဆးနည္းတစ္ခုခုႏွင့္ေတာ့တစ္ခုခုႏွင့္ေတာ့တစ္ခုခုႏွင့္ေတာ့တစ္ခုခုႏွင့္ေတာ့    ကုသမႈေပးရစၿမဲမဟုတ္လား။ကုသမႈေပးရစၿမဲမဟုတ္လား။ကုသမႈေပးရစၿမဲမဟုတ္လား။ကုသမႈေပးရစၿမဲမဟုတ္လား။    အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့အခုေတာ့    ၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦးၾကည့္ပါဦး... ... ... ... သူမ၏ေရာဂါျပႆနာႀကီးတစ္ခုကုိသူမ၏ေရာဂါျပႆနာႀကီးတစ္ခုကုိသူမ၏ေရာဂါျပႆနာႀကီးတစ္ခုကုိသူမ၏ေရာဂါျပႆနာႀကီးတစ္ခုကုိ    

ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအားေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအားေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအားေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းအား    အားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီးအားကုိးတႀကီး    တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး    ကုသမႈကုိကုသမႈကုိကုသမႈကုိကုသမႈကုိ    ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးေမွ်ာ္လင့္တႀကီးေမွ်ာ္လင့္တႀကီးေမွ်ာ္လင့္တႀကီး    ေစာင့္ႀကိဳေနခ့ဲသူေစာင့္ႀကိဳေနခ့ဲသူေစာင့္ႀကိဳေနခ့ဲသူေစာင့္ႀကိဳေနခ့ဲသူ    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    
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မိန္းကေလးခမ်ာမိန္းကေလးခမ်ာမိန္းကေလးခမ်ာမိန္းကေလးခမ်ာ... ... ... ... ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့    သူခ်စ္ခင္အားကုိးေလးစားၾကည္ညိဳေသူခ်စ္ခင္အားကုိးေလးစားၾကည္ညိဳေသူခ်စ္ခင္အားကုိးေလးစားၾကည္ညိဳေသူခ်စ္ခင္အားကုိးေလးစားၾကည္ညိဳေသာသာသာသာ    ဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီမွဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီမွဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီမွဆရာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီမွ    ေဆးတစ္ျပား၊ေဆးတစ္ျပား၊ေဆးတစ္ျပား၊ေဆးတစ္ျပား၊    

ေဆးတစ္လုံးမွလည္းေဆးတစ္လုံးမွလည္းေဆးတစ္လုံးမွလည္းေဆးတစ္လုံးမွလည္း    မစားရ၊မစားရ၊မစားရ၊မစားရ၊    မထိုးရ၊မထိုးရ၊မထိုးရ၊မထိုးရ၊    မခြဲစိတ္ရေသးပါပဲႏွင့္မခြဲစိတ္ရေသးပါပဲႏွင့္မခြဲစိတ္ရေသးပါပဲႏွင့္မခြဲစိတ္ရေသးပါပဲႏွင့္    ကုသမႈကကုသမႈကကုသမႈကကုသမႈက    ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟုၿပီးဆုံးသြားၿပီဟုၿပီးဆုံးသြားၿပီဟုၿပီးဆုံးသြားၿပီဟု    ဆိုေနခ်ၿပီ။ဆိုေနခ်ၿပီ။ဆိုေနခ်ၿပီ။ဆိုေနခ်ၿပီ။    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းသည္    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းကေလးအားမိန္းကေလးအားမိန္းကေလးအားမိန္းကေလးအား    ၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလးၿပံဳးၿပံဳးေလး    ၾကည့္ေနေလ၏။ၾကည့္ေနေလ၏။ၾကည့္ေနေလ၏။ၾကည့္ေနေလ၏။    ေဖြးေဖြး၏ႏႈတ္ခမ္းေဖြးေဖြး၏ႏႈတ္ခမ္းေဖြးေဖြး၏ႏႈတ္ခမ္းေဖြးေဖြး၏ႏႈတ္ခမ္း    

ဖူးဖူးေလးေတြကဖူးဖူးေလးေတြကဖူးဖူးေလးေတြကဖူးဖူးေလးေတြက    တလႈပ္လႈပ္ျဖတလႈပ္လႈပ္ျဖတလႈပ္လႈပ္ျဖတလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေန၏။စ္ေန၏။စ္ေန၏။စ္ေန၏။    သူမသူမသူမသူမ    တစ္ခုခုကုိတစ္ခုခုကုိတစ္ခုခုကုိတစ္ခုခုကုိ    ေျပာခ်င္ေနပုံရသည္။ေျပာခ်င္ေနပုံရသည္။ေျပာခ်င္ေနပုံရသည္။ေျပာခ်င္ေနပုံရသည္။    

    ''''''''သမီးသမီးသမီးသမီး    ဘာေျပာခ်င္လို႔လဲဘာေျပာခ်င္လို႔လဲဘာေျပာခ်င္လို႔လဲဘာေျပာခ်င္လို႔လဲ    ေျပာေလေျပာေလေျပာေလေျပာေလ''''''''    

    ''''''''ဆရာဆရာဆရာဆရာ    သမီးတစ္ခုေလာက္သမီးတစ္ခုေလာက္သမီးတစ္ခုေလာက္သမီးတစ္ခုေလာက္    ေမးခ်င္လို႔ပါေမးခ်င္လို႔ပါေမးခ်င္လို႔ပါေမးခ်င္လို႔ပါ''''''''    

    သူမတစ္ခုခုကုိသူမတစ္ခုခုကုိသူမတစ္ခုခုကုိသူမတစ္ခုခုကုိ    ေသခ်ာေပါက္ႀကီးေသခ်ာေပါက္ႀကီးေသခ်ာေပါက္ႀကီးေသခ်ာေပါက္ႀကီး    ေမးခ်င္ေနၿပီ။ေမးခ်င္ေနၿပီ။ေမးခ်င္ေနၿပီ။ေမးခ်င္ေနၿပီ။    ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္ထိုစဥ္မွာပင္    တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္    ဖုန္းတစ္ခ်က္ဖုန္းတစ္ခ်က္ဖုန္းတစ္ခ်က္ဖုန္းတစ္ခ်က္    ဝင္လာေလ၏။ဝင္လာေလ၏။ဝင္လာေလ၏။ဝင္လာေလ၏။    

    ''''''''ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ    ခြဲခန္းထဲကခြဲခန္းထဲကခြဲခန္းထဲကခြဲခန္းထဲက    ဆက္ေနတာပါဆက္ေနတာပါဆက္ေနတာပါဆက္ေနတာပါ... ... ... ... အခ်င္းေရွအခ်င္းေရွအခ်င္းေရွအခ်င္းေရွ႕ေရာက္ေနတ့ဲ႕ေရာက္ေနတ့ဲ႕ေရာက္ေနတ့ဲ႕ေရာက္ေနတ့ဲ    ေမြးလူနာတစ္ေယာက္ကုိေမြးလူနာတစ္ေယာက္ကုိေမြးလူနာတစ္ေယာက္ကုိေမြးလူနာတစ္ေယာက္ကုိ    အေရးေပၚအေရးေပၚအေရးေပၚအေရးေပၚ    

ခြဲစိတ္ေမြးေနရင္းခြဲစိတ္ေမြးေနရင္းခြဲစိတ္ေမြးေနရင္းခြဲစိတ္ေမြးေနရင္း    ေသြးေတြဒလေဟာေသြးေတြဒလေဟာေသြးေတြဒလေဟာေသြးေတြဒလေဟာ    ထြက္ေနလို႔ထြက္ေနလို႔ထြက္ေနလို႔ထြက္ေနလို႔    လူနာကလူနာကလူနာကလူနာက    Shock Shock Shock Shock ရေနၿပီဆရာရေနၿပီဆရာရေနၿပီဆရာရေနၿပီဆရာ''''''''    

    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ထိုင္ေနရာမွထိုင္ေနရာမွထိုင္ေနရာမွထိုင္ေနရာမွ    ဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲဝုန္းခနဲ    ခုန္၍ခုန္၍ခုန္၍ခုန္၍    ထလိုက္မိ၏။ထလိုက္မိ၏။ထလိုက္မိ၏။ထလိုက္မိ၏။    သူလိုသူလိုသူလိုသူလို    

သားဖြားမီးယပ္ခြဲစိတ္ကုသားဖြားမီးယပ္ခြဲစိတ္ကုသားဖြားမီးယပ္ခြဲစိတ္ကုသားဖြားမီးယပ္ခြဲစိတ္ကု    ဆရာဝန္တစ္ဦးအတြက္ဆရာဝန္တစ္ဦးအတြက္ဆရာဝန္တစ္ဦးအတြက္ဆရာဝန္တစ္ဦးအတြက္    ယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာယခုက့ဲသုိ႔ေသာ    ျဖစ္ရပ္သည္ျဖစ္ရပ္သည္ျဖစ္ရပ္သည္ျဖစ္ရပ္သည္    သားသမင္၏ရနံ႔ကုိသားသမင္၏ရနံ႔ကုိသားသမင္၏ရနံ႔ကုိသားသမင္၏ရနံ႔ကုိ    ရလိုက္ေသာရလိုက္ေသာရလိုက္ေသာရလိုက္ေသာ    

ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းက့ဲသုိ႔ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းက့ဲသုိ႔ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းက့ဲသုိ႔ေကသရာဇာျခေသၤ့မင္းက့ဲသုိ႔    သူ႔အာ႐ုံေတြအားလုံးကုိသူ႔အာ႐ုံေတြအားလုံးကုိသူ႔အာ႐ုံေတြအားလုံးကုိသူ႔အာ႐ုံေတြအားလုံးကုိ    အထက္သန္ဆုံးအထက္သန္ဆုံးအထက္သန္ဆုံးအထက္သန္ဆုံး    လႈပ္ႏႈိးလုိက္သလိုပါပဲ။လႈပ္ႏႈိးလုိက္သလိုပါပဲ။လႈပ္ႏႈိးလုိက္သလိုပါပဲ။လႈပ္ႏႈိးလုိက္သလိုပါပဲ။    

    ''''''''လာၿပီလာၿပီလာၿပီလာၿပီ... ... ... ... လာၿပီလာၿပီလာၿပီလာၿပီ... ... ... ... အခုခ်က္ခ်င္းအခုခ်က္ခ်င္းအခုခ်က္ခ်င္းအခုခ်က္ခ်င္း    ဆရာလာၿပီဆရာလာၿပီဆရာလာၿပီဆရာလာၿပီ... ... ... ... သမီးေဖြးေဖြးေရသမီးေဖြးေဖြးေရသမီးေဖြးေဖြးေရသမီးေဖြးေဖြးေရ... ... ... ... ခြဲခန္းကခြဲခန္းကခြဲခန္းကခြဲခန္းက    အေရးေပၚေခၚလုိ႔အေရးေပၚေခၚလုိ႔အေရးေပၚေခၚလုိ႔အေရးေပၚေခၚလုိ႔    ဆရာေတာ့ဆရာေတာ့ဆရာေတာ့ဆရာေတာ့    ေျပးၿပီေျပးၿပီေျပးၿပီေျပးၿပီ... ... ... ... 

သမီးဆရာ့ကုိခြင့္ျပဳဦးေနာ္သမီးဆရာ့ကုိခြင့္ျပဳဦးေနာ္သမီးဆရာ့ကုိခြင့္ျပဳဦးေနာ္သမီးဆရာ့ကုိခြင့္ျပဳဦးေနာ္............    ေနာက္မွေနာက္မွေနာက္မွေနာက္မွ    ေေေေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့တြ႔ၾကေသးတာေပါ့တြ႔ၾကေသးတာေပါ့တြ႔ၾကေသးတာေပါ့''''''''    

    ေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲ... ... ... ... သူ႔အားပါးစပ္ေလးသူ႔အားပါးစပ္ေလးသူ႔အားပါးစပ္ေလးသူ႔အားပါးစပ္ေလး    အေဟာင္းသားႏွင့္အေဟာင္းသားႏွင့္အေဟာင္းသားႏွင့္အေဟာင္းသားႏွင့္    ေငးေမာၾကည့္ရင္းေငးေမာၾကည့္ရင္းေငးေမာၾကည့္ရင္းေငးေမာၾကည့္ရင္း    က်န္ရစ္ခ့ဲေသာက်န္ရစ္ခ့ဲေသာက်န္ရစ္ခ့ဲေသာက်န္ရစ္ခ့ဲေသာ    ေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြးေဖြး... ... ... ... 

ဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ား    ေမးခ်င္မွာပါလိမ့္ေမးခ်င္မွာပါလိမ့္ေမးခ်င္မွာပါလိမ့္ေမးခ်င္မွာပါလိမ့္... ... ... ... ဟုေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ဟုေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ဟုေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ဟုေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    သိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြသိခ်င္စိတ္ေတြ    ေစာေနမိေတာ့သတည္း။ေစာေနမိေတာ့သတည္း။ေစာေနမိေတာ့သတည္း။ေစာေနမိေတာ့သတည္း။    
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ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ        စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္စာမလိပ္((((((((၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃၃))))))))        

မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔မ်က္လုံးမိွတ္လုိ႔        လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္လက္မေထာင္        အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔အတိုးခ်လုိ႔        ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္ခ်စ္ရေအာင္        

        

        

    ''''''''ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ... ... ... ... ဆရာဆရာဆရာဆရာ... ... ... ... ဆရာရိွပါသလားဆရာရိွပါသလားဆရာရိွပါသလားဆရာရိွပါသလား''''''''    

    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    မၾကာမီသူဝင္ရေတာ့မည့္မၾကာမီသူဝင္ရေတာ့မည့္မၾကာမီသူဝင္ရေတာ့မည့္မၾကာမီသူဝင္ရေတာ့မည့္    လက္ခ်ာအတြက္လက္ခ်ာအတြက္လက္ခ်ာအတြက္လက္ခ်ာအတြက္    ျပင္ဆင္စရာရိွသည္မ်ားကုိျပင္ဆင္စရာရိွသည္မ်ားကုိျပင္ဆင္စရာရိွသည္မ်ားကုိျပင္ဆင္စရာရိွသည္မ်ားကုိ    

ျပင္ဆင္ေနဆဲမွာပင္ျပင္ဆင္ေနဆဲမွာပင္ျပင္ဆင္ေနဆဲမွာပင္ျပင္ဆင္ေနဆဲမွာပင္    သူ႔႐ုံးခန္းတံခါးကုိသူ႔႐ုံးခန္းတံခါးကုိသူ႔႐ုံးခန္းတံခါးကုိသူ႔႐ုံးခန္းတံခါးကုိ    တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္၍တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္၍တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္၍တေဒါက္ေဒါက္ေခါက္၍    အေမာတေကာအေမာတေကာအေမာတေကာအေမာတေကာ    ေခၚသံကုိေခၚသံကုိေခၚသံကုိေခၚသံကုိ    ၾကားလိုက္ရေလသည္။ၾကားလိုက္ရေလသည္။ၾကားလိုက္ရေလသည္။ၾကားလိုက္ရေလသည္။    ဟာဟာဟာဟာ... ... ... ... 

ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္ဘယ္သူပါလိမ့္... ... ... ... အေရးေအေရးေအေရးေအေရးေကာင္းတုန္းကာင္းတုန္းကာင္းတုန္းကာင္းတုန္း    ဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုတာဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုတာဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုတာဒိန္းေဒါင္းဖ်က္ဆိုတာ    ဒါပဲျဖစ္မွာ။ဒါပဲျဖစ္မွာ။ဒါပဲျဖစ္မွာ။ဒါပဲျဖစ္မွာ။    ၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါၾကည့္စမ္းပါ    သူ႔အႀကီးအက်ယ္သူ႔အႀကီးအက်ယ္သူ႔အႀကီးအက်ယ္သူ႔အႀကီးအက်ယ္    ျပင္ဆင္ေနသည့္ျပင္ဆင္ေနသည့္ျပင္ဆင္ေနသည့္ျပင္ဆင္ေနသည့္    

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္က    စိတ္ဝင္စားဖုိ႔စိတ္ဝင္စားဖုိ႔စိတ္ဝင္စားဖုိ႔စိတ္ဝင္စားဖုိ႔    မည္မွ်ေကာင္းပါသနည္း။မည္မွ်ေကာင္းပါသနည္း။မည္မွ်ေကာင္းပါသနည္း။မည္မွ်ေကာင္းပါသနည္း။    သူျပင္ဆင္ေနသည္မွာသူျပင္ဆင္ေနသည္မွာသူျပင္ဆင္ေနသည္မွာသူျပင္ဆင္ေနသည္မွာ    ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္    

ေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိေဆးေကာ်င္းသားေတြကုိ    သင္ရမည့္သင္ရမည့္သင္ရမည့္သင္ရမည့္    သားဖြားမီးယပ္ဘာသာရပ္မွသားဖြားမီးယပ္ဘာသာရပ္မွသားဖြားမီးယပ္ဘာသာရပ္မွသားဖြားမီးယပ္ဘာသာရပ္မွ    ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုအေၾကာင္းဟုထေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုအေၾကာင္းဟုထေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုအေၾကာင္းဟုထေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုအေၾကာင္းဟုထင္လွ်င္င္လွ်င္င္လွ်င္င္လွ်င္    မွားသြားလိမ့္မည္။မွားသြားလိမ့္မည္။မွားသြားလိမ့္မည္။မွားသြားလိမ့္မည္။    

ဤေရာဂါေဝဒနာေတြအေၾကာင္းကဤေရာဂါေဝဒနာေတြအေၾကာင္းကဤေရာဂါေဝဒနာေတြအေၾကာင္းကဤေရာဂါေဝဒနာေတြအေၾကာင္းက    တစ္ေရးႏိုးထၿပီးတစ္ေရးႏိုးထၿပီးတစ္ေရးႏိုးထၿပီးတစ္ေရးႏိုးထၿပီး    သင္လည္းရေလာက္ေအာင္သင္လည္းရေလာက္ေအာင္သင္လည္းရေလာက္ေအာင္သင္လည္းရေလာက္ေအာင္    သူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာသူ႔မွာ    အေတြ႔အႀကံဳေတြအေတြ႔အႀကံဳေတြအေတြ႔အႀကံဳေတြအေတြ႔အႀကံဳေတြ    တစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီးတစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီးတစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီးတစ္ပုံတစ္ပင္ႀကီး    

ရိွၿပီးသား။ရိွၿပီးသား။ရိွၿပီးသား။ရိွၿပီးသား။    ယခုယခုယခုယခု    သူျပင္ဆင္ေနသည္မွာသူျပင္ဆင္ေနသည္မွာသူျပင္ဆင္ေနသည္မွာသူျပင္ဆင္ေနသည္မွာ    ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္စာေရး၍ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္စာေရး၍ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္စာေရး၍ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္စာေရး၍    ေမးထားေသာေမးထားေသာေမးထားေသာေမးထားေသာ    အေၾကာင္းအရာတစ္ခု။အေၾကာင္းအရာတစ္ခု။အေၾကာင္းအရာတစ္ခု။အေၾကာင္းအရာတစ္ခု။    

ေက်ာင္းစာေတြေက်ာင္းစာေတြေက်ာင္းစာေတြေက်ာင္းစာေတြ    ေဆးစာေတြႏွင့္ေဆးစာေတြႏွင့္ေဆးစာေတြႏွင့္ေဆးစာေတြႏွင့္    လားလားမွ်မဆိုင္လားလားမွ်မဆိုင္လားလားမွ်မဆိုင္လားလားမွ်မဆိုင္။။။။    လုံးဝမပတ္သက္။လုံးဝမပတ္သက္။လုံးဝမပတ္သက္။လုံးဝမပတ္သက္။    ေဆးေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ေဆးေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ေဆးေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ေဆးေက်ာင္းသားေတြႏွင့္    ဤအေၾကာင္းအရာေတြဤအေၾကာင္းအရာေတြဤအေၾကာင္းအရာေတြဤအေၾကာင္းအရာေတြ    
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မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ပတ္သက္ပါသနည္း။ပတ္သက္ပါသနည္း။ပတ္သက္ပါသနည္း။ပတ္သက္ပါသနည္း။    သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့    ထိုက႑ေလးကုိထိုက႑ေလးကုိထိုက႑ေလးကုိထိုက႑ေလးကုိ    ''''အေမးကမာၻထဲကအေမးကမာၻထဲကအေမးကမာၻထဲကအေမးကမာၻထဲက    ေတြးစရာက႑ေတြးစရာက႑ေတြးစရာက႑ေတြးစရာက႑''''    ဟုဟုဟုဟု    

အမည္ေပးထားသည္။အမည္ေပးထားသည္။အမည္ေပးထားသည္။အမည္ေပးထားသည္။    ေမးခ်င္ရာေမးေမးခ်င္ရာေမးေမးခ်င္ရာေမးေမးခ်င္ရာေမး    သူကေျဖမည္။သူကေျဖမည္။သူကေျဖမည္။သူကေျဖမည္။    

    သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့သူကေတာ့    သူ႔တပည့္ေလးမ်ားကုိသူ႔တပည့္ေလးမ်ားကုိသူ႔တပည့္ေလးမ်ားကုိသူ႔တပည့္ေလးမ်ားကုိ    ဆရာဝန္ေကာင္းေတြဆရာဝန္ေကာင္းေတြဆရာဝန္ေကာင္းေတြဆရာဝန္ေကာင္းေတြ    ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ျဖစ္ေစခ်င္သည္။    ေဆးပညာေတြကုိခ်ည္းေဆးပညာေတြကုိခ်ည္းေဆးပညာေတြကုိခ်ည္းေဆးပညာေတြကုိခ်ည္း    

တစ္ဖက္ကမ္းခတစ္ဖက္ကမ္းခတစ္ဖက္ကမ္းခတစ္ဖက္ကမ္းခတ္ေအာင္တ္ေအာင္တ္ေအာင္တ္ေအာင္    တတ္ေျမာက္႐ုံမွ်ႏွင့္တတ္ေျမာက္႐ုံမွ်ႏွင့္တတ္ေျမာက္႐ုံမွ်ႏွင့္တတ္ေျမာက္႐ုံမွ်ႏွင့္    ဆရာဝန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဆရာဝန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဆရာဝန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဆရာဝန္ေကာင္းတစ္ေယာက္    ျဖစ္ၿပီဟုျဖစ္ၿပီဟုျဖစ္ၿပီဟုျဖစ္ၿပီဟု    သူမယုံၾကည္ပါ။သူမယုံၾကည္ပါ။သူမယုံၾကည္ပါ။သူမယုံၾကည္ပါ။    

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အတြက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အတြက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အတြက္ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အတြက္    ေဆးပညာအျပင္ေဆးပညာအျပင္ေဆးပညာအျပင္ေဆးပညာအျပင္    သူ၏စိတ္ေနစိတ္ထားသူ၏စိတ္ေနစိတ္ထားသူ၏စိတ္ေနစိတ္ထားသူ၏စိတ္ေနစိတ္ထား... ... ... ... သေဘာထားႏွင့္သေဘာထားႏွင့္သေဘာထားႏွင့္သေဘာထားႏွင့္    ႏွလုံးသားခံစားခ်က္ေတြကလည္းႏွလုံးသားခံစားခ်က္ေတြကလည္းႏွလုံးသားခံစားခ်က္ေတြကလည္းႏွလုံးသားခံစားခ်က္ေတြကလည္း    

ထပ္တူထပ္မွ်ထပ္တူထပ္မွ်ထပ္တူထပ္မွ်ထပ္တူထပ္မွ်    အေရးႀကီးသည္ဟုအေရးႀကီးသည္ဟုအေရးႀကီးသည္ဟုအေရးႀကီးသည္ဟု    သူကခံယူသည္။သူကခံယူသည္။သူကခံယူသည္။သူကခံယူသည္။    ထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္းထို႔ေၾကာင့္လည္း    ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအေနျဖင့္    သူ႔စာသင္ခ်ိသူ႔စာသင္ခ်ိသူ႔စာသင္ခ်ိသူ႔စာသင္ခ်ိန္ေတြတိုင္းမွာန္ေတြတိုင္းမွာန္ေတြတိုင္းမွာန္ေတြတိုင္းမွာ    

အခ်ိန္ကုိႏွစ္ပုိင္းပုိင္း၍အခ်ိန္ကုိႏွစ္ပုိင္းပုိင္း၍အခ်ိန္ကုိႏွစ္ပုိင္းပုိင္း၍အခ်ိန္ကုိႏွစ္ပုိင္းပုိင္း၍    ေဆးပညာေတြကုိသာမကေဆးပညာေတြကုိသာမကေဆးပညာေတြကုိသာမကေဆးပညာေတြကုိသာမက... ... ... ... လူငယ္တို႔၏စိတ္ထားလူငယ္တို႔၏စိတ္ထားလူငယ္တို႔၏စိတ္ထားလူငယ္တို႔၏စိတ္ထား    သေဘာထားခံစားခ်က္သေဘာထားခံစားခ်က္သေဘာထားခံစားခ်က္သေဘာထားခံစားခ်က္    ႏွလုံးသားမ်ားႏွင့္ႏွလုံးသားမ်ားႏွင့္ႏွလုံးသားမ်ားႏွင့္ႏွလုံးသားမ်ားႏွင့္    

ပတ္သက္ေသာပတ္သက္ေသာပတ္သက္ေသာပတ္သက္ေသာ    ႏွလုံးသားအာဟာရမ်ားကုိပါႏွလုံးသားအာဟာရမ်ားကုိပါႏွလုံးသားအာဟာရမ်ားကုိပါႏွလုံးသားအာဟာရမ်ားကုိပါ    သူကအၿမဲသူကအၿမဲသူကအၿမဲသူကအၿမဲ    ေဆြးေႏြးေလ့ရိွသည္။ေဆြးေႏြးေလ့ရိွသည္။ေဆြးေႏြးေလ့ရိွသည္။ေဆြးေႏြးေလ့ရိွသည္။    

    ယခုလည္းၾကည့္ယခုလည္းၾကည့္ယခုလည္းၾကည့္ယခုလည္းၾကည့္............    ေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္ကေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္ကေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္ကေဆးေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္က    သူ႔အားသူ႔အားသူ႔အားသူ႔အား    စာေလးတစ္ေစာင္ေရး၍စာေလးတစ္ေစာင္ေရး၍စာေလးတစ္ေစာင္ေရး၍စာေလးတစ္ေစာင္ေရး၍    ရင္ဖြင့္ထားသရင္ဖြင့္ထားသရင္ဖြင့္ထားသရင္ဖြင့္ထားသည္ကည္ကည္ကည္က... ... ... ... 

စိတ္ဝင္စားစရာအတိစိတ္ဝင္စားစရာအတိစိတ္ဝင္စားစရာအတိစိတ္ဝင္စားစရာအတိ... ... ... ... သူမဘဝတြင္သူမဘဝတြင္သူမဘဝတြင္သူမဘဝတြင္    အေဖတစ္ခုအေဖတစ္ခုအေဖတစ္ခုအေဖတစ္ခု    သမီးတစ္ခုသမီးတစ္ခုသမီးတစ္ခုသမီးတစ္ခု... ... ... ... မိခင္ကမိခင္ကမိခင္ကမိခင္က    သူမငယ္စဥ္ကတည္းကသူမငယ္စဥ္ကတည္းကသူမငယ္စဥ္ကတည္းကသူမငယ္စဥ္ကတည္းက    ဆုံးပါးသြားခ့ဲသည္။ဆုံးပါးသြားခ့ဲသည္။ဆုံးပါးသြားခ့ဲသည္။ဆုံးပါးသြားခ့ဲသည္။    

ယခုေဆးတကၠသိုလ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္ယခုေဆးတကၠသိုလ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္ယခုေဆးတကၠသိုလ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္ယခုေဆးတကၠသိုလ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္... ... ... ... မၾကာခင္ၿပီးဆုံး၍မၾကာခင္ၿပီးဆုံး၍မၾကာခင္ၿပီးဆုံး၍မၾကာခင္ၿပီးဆုံး၍    ဆရာဝန္ျဖစ္ေတာ့မည္။ဆရာဝန္ျဖစ္ေတာ့မည္။ဆရာဝန္ျဖစ္ေတာ့မည္။ဆရာဝန္ျဖစ္ေတာ့မည္။    သူမ၏ရည္မွန္းခ်က္ကသူမ၏ရည္မွန္းခ်က္ကသူမ၏ရည္မွန္းခ်က္ကသူမ၏ရည္မွန္းခ်က္က    ဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္ဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္ဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္ဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္    

အသက္အသက္အသက္အသက္    ((((၄၀၄၀၄၀၄၀))))ေလာက္ထိေလာက္ထိေလာက္ထိေလာက္ထိ    အလုပ္လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ၿပီး    သာသနာ့ေဘာင္ဝင္ကာသာသနာ့ေဘာင္ဝင္ကာသာသနာ့ေဘာင္ဝင္ကာသာသနာ့ေဘာင္ဝင္ကာ    ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားသမီးေတာ္သမီးေတာ္သမီးေတာ္သမီးေတာ္    မယ္သီလရွင္ဝတ္၍မယ္သီလရွင္ဝတ္၍မယ္သီလရွင္ဝတ္၍မယ္သီလရွင္ဝတ္၍    ဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိဘဝကုိ    

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း    ကုန္ဆုံးလုိသည္။ကုန္ဆုံးလုိသည္။ကုန္ဆုံးလုိသည္။ကုန္ဆုံးလုိသည္။    သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္သုိ႔ေသာ္    သူမ၏အေဖကေတာ့သူမ၏အေဖကေတာ့သူမ၏အေဖကေတာ့သူမ၏အေဖကေတာ့    သူမအားသူမအားသူမအားသူမအား    သူ႔မိတ္ေဆြေရာင္းရင္း၏သားျဖစ္သူသူ႔မိတ္ေဆြေရာင္းရင္း၏သားျဖစ္သူသူ႔မိတ္ေဆြေရာင္းရင္း၏သားျဖစ္သူသူ႔မိတ္ေဆြေရာင္းရင္း၏သားျဖစ္သူ    

သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္သေဘၤာအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးႏွင့္    ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း    မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းေပးဖုိ႔မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းေပးဖုိ႔မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းေပးဖုိ႔မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းေပးဖုိ႔    အားလုံးစီစဥ္ၿပီးသားဆိုပဲ။အားလုံးစီစဥ္ၿပီးသားဆိုပဲ။အားလုံးစီစဥ္ၿပီးသားဆိုပဲ။အားလုံးစီစဥ္ၿပီးသားဆိုပဲ။    သူကသူကသူကသူက    

အိမ္ေထာင္မျပဳလုိဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳလုိဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳလုိဘဲအိမ္ေထာင္မျပဳလုိဘဲ    တစ္ကုိယ္တည္းတစ္ကုိယ္တည္းတစ္ကုိယ္တည္းတစ္ကုိယ္တည္း    အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္    အ႐ိုးထုတ္လိုသူ။အ႐ိုးထုတ္လိုသူ။အ႐ိုးထုတ္လိုသူ။အ႐ိုးထုတ္လိုသူ။    ေဖေဖကေတာ့ေဖေဖကေတာ့ေဖေဖကေတာ့ေဖေဖကေတာ့    သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသူ၏တစ္ဦးတည္းေသာသူ၏တစ္ဦးတည္းေသာ    

သမီးေလးအားသမီးေလးအားသမီးေလးအားသမီးေလးအား    သူမရိွေတာ့သည့္အခ်ိန္သူမရိွေတာ့သည့္အခ်ိန္သူမရိွေတာ့သည့္အခ်ိန္သူမရိွေတာ့သည့္အခ်ိန္    ေဟာဒီကမာၻႀကီးထဲေဟာဒီကမာၻႀကီးထဲေဟာဒီကမာၻႀကီးထဲေဟာဒီကမာၻႀကီးထဲ    ဥတစ္လုံးဥတစ္လုံးဥတစ္လုံးဥတစ္လုံး    တစ္ေကာင္ႂကြက္ဘဝႏွင့္တစ္ေကာင္ႂကြက္ဘဝႏွင့္တစ္ေကာင္ႂကြက္ဘဝႏွင့္တစ္ေကာင္ႂကြက္ဘဝႏွင့္    ခ်န္မထားခ့ဲလုိခ်န္မထားခ့ဲလုိခ်န္မထားခ့ဲလုိခ်န္မထားခ့ဲလုိ... ... ... ... 

သူ၏အခ်စ္ဆုံးသူ၏အခ်စ္ဆုံးသူ၏အခ်စ္ဆုံးသူ၏အခ်စ္ဆုံး    သူငယ္ခ်င္း၏သားျဖစ္သူႏွင့္သူငယ္ခ်င္း၏သားျဖစ္သူႏွင့္သူငယ္ခ်င္း၏သားျဖစ္သူႏွင့္သူငယ္ခ်င္း၏သားျဖစ္သူႏွင့္    သေဘာတူညီမဂၤလာေဆာင္ေပးၿပီးသေဘာတူညီမဂၤလာေဆာင္ေပးၿပီးသေဘာတူညီမဂၤလာေဆာင္ေပးၿပီးသေဘာတူညီမဂၤလာေဆာင္ေပးၿပီး    သမီးအားသမီးအားသမီးအားသမီးအား    သူ႔ကုိယ္စားသူ႔ကုိယ္စားသူ႔ကုိယ္စားသူ႔ကုိယ္စား    

ေစာင့္ေရွာက္မည့္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူတစ္ဦး၏သူတစ္ဦး၏သူတစ္ဦး၏သူတစ္ဦး၏    လက္တြင္လက္တြင္လက္တြင္လက္တြင္    စိတ္ခ်လက္ခ်စိတ္ခ်လက္ခ်စိတ္ခ်လက္ခ်စိတ္ခ်လက္ခ ်   အပ္ႏံွထားလုိသည္တ့ဲ။အပ္ႏံွထားလုိသည္တ့ဲ။အပ္ႏံွထားလုိသည္တ့ဲ။အပ္ႏံွထားလုိသည္တ့ဲ။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း... ... ... ... ဤေဆးေက်ာင္းသူေလးဤေဆးေက်ာင္းသူေလးဤေဆးေက်ာင္းသူေလးဤေဆးေက်ာင္းသူေလး    

ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း။ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း။ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း။ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း။    မိဘစကားမိဘစကားမိဘစကားမိဘစကား    နားေထာင္ရမည္လား။နားေထာင္ရမည္လား။နားေထာင္ရမည္လား။နားေထာင္ရမည္လား။    ပယ္ရွားရမည္လား။ပယ္ရွားရမည္လား။ပယ္ရွားရမည္လား။ပယ္ရွားရမည္လား။    သူမျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္သူမျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္သူမျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္သူမျဖစ္ခ်င္သည္ႏွင့္    ျဖစ္သင့္သည္တုိ႔ကျဖစ္သင့္သည္တုိ႔ကျဖစ္သင့္သည္တုိ႔ကျဖစ္သင့္သည္တုိ႔က    

တစ္ထပ္တည္းက်ပါရဲ႕လား။တစ္ထပ္တည္းက်ပါရဲ႕လား။တစ္ထပ္တည္းက်ပါရဲ႕လား။တစ္ထပ္တည္းက်ပါရဲ႕လား။    တစ္ခုလိုခ်င္တစ္ခုလိုခ်င္တစ္ခုလိုခ်င္တစ္ခုလိုခ်င္    တစ္ခုကုိတစ္ခုကုိတစ္ခုကုိတစ္ခုကုိ    စြန္႔လႊတ္ရမည္လား။စြန္႔လႊတ္ရမည္လား။စြန္႔လႊတ္ရမည္လား။စြန္႔လႊတ္ရမည္လား။    မည္သည္ကုိမည္သည္ကုိမည္သည္ကုိမည္သည္ကုိ    စြန္႔လႊတ္စြန္႔လႊတ္စြန္႔လႊတ္စြန္႔လႊတ္ရမည္နည္း။ရမည္နည္း။ရမည္နည္း။ရမည္နည္း။    ကုိင္းကုိင္းကုိင္းကုိင္း    

ထိုေမးခြန္းေလးကုိေျဖရင္းထိုေမးခြန္းေလးကုိေျဖရင္းထိုေမးခြန္းေလးကုိေျဖရင္းထိုေမးခြန္းေလးကုိေျဖရင္း    ဘဝခရီးေဖာ္ဘဝခရီးေဖာ္ဘဝခရီးေဖာ္ဘဝခရီးေဖာ္    လုိပါသလား။လုိပါသလား။လုိပါသလား။လုိပါသလား။    လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္လွ်င္    ထိုခရီးေဖာ္အားထိုခရီးေဖာ္အားထိုခရီးေဖာ္အားထိုခရီးေဖာ္အား    မည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံမည္သုိ႔မည္ပုံ    ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသနည္းေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသနည္းေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသနည္းေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသနည္း    

ဆိုသည္ကုိဆိုသည္ကုိဆိုသည္ကုိဆိုသည္ကုိ    ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေဆြးေႏြးဖုိ႔    သူစိတ္ေရာကုိယ္ပါသူစိတ္ေရာကုိယ္ပါသူစိတ္ေရာကုိယ္ပါသူစိတ္ေရာကုိယ္ပါ    ႏွစ္ျမႇဳပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲႏွစ္ျမႇဳပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲႏွစ္ျမႇဳပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲႏွစ္ျမႇဳပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ    တံခါးေခါက္သံကတံခါးေခါက္သံကတံခါးေခါက္သံကတံခါးေခါက္သံက    တေဒါက္ေဒါက္တေဒါက္ေဒါက္တေဒါက္ေဒါက္တေဒါက္ေဒါက္    

ထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္းပင္။ထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္းပင္။ထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္းပင္။ထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္းပင္။    

    ထိုအေၾကာင္းအထိုအေၾကာင္းအထိုအေၾကာင္းအထိုအေၾကာင္းအရာကုိရာကုိရာကုိရာကုိ    စဥ္းစားေနဆဲမွာပင္စဥ္းစားေနဆဲမွာပင္စဥ္းစားေနဆဲမွာပင္စဥ္းစားေနဆဲမွာပင္    သူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲသူ႔စိတ္ထဲ    ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ေဖြးေဖြးတို႔    ဇနီးေမာင္ႏံွကုိဇနီးေမာင္ႏံွကုိဇနီးေမာင္ႏံွကုိဇနီးေမာင္ႏံွကုိ    

သတိရလိုက္မိေသးသည္။သတိရလိုက္မိေသးသည္။သတိရလိုက္မိေသးသည္။သတိရလိုက္မိေသးသည္။    ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း... ... ... ... အျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္ကအျဖစ္က    ဘယ္ေလာက္ေတာင္တူလိုက္သလဲေနာ္။ဘယ္ေလာက္ေတာင္တူလိုက္သလဲေနာ္။ဘယ္ေလာက္ေတာင္တူလိုက္သလဲေနာ္။ဘယ္ေလာက္ေတာင္တူလိုက္သလဲေနာ္။    မယ္သီလရွင္ဝတ္ခ်င္ေသာမယ္သီလရွင္ဝတ္ခ်င္ေသာမယ္သီလရွင္ဝတ္ခ်င္ေသာမယ္သီလရွင္ဝတ္ခ်င္ေသာ    

အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္အပ်ဳိႀကီးဘဝႏွင့္    အ႐ိုးထုတ္လိုေသာအ႐ိုးထုတ္လိုေသာအ႐ိုးထုတ္လိုေသာအ႐ိုးထုတ္လိုေသာ    ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္မိန္းမေခ်ာေလးတစ္ေယာက္    ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့    အေဖ့ဆႏၵကုိအေဖ့ဆႏၵကုိအေဖ့ဆႏၵကုိအေဖ့ဆႏၵကုိ    

မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲ    အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္၊အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္၊အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္၊အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္၊    ကေလးေမြး၊ကေလးေမြး၊ကေလးေမြး၊ကေလးေမြး၊    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာ    အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္    ႀကံဳရရွာသည့္အျဖစ္။ႀကံဳရရွာသည့္အျဖစ္။ႀကံဳရရွာသည့္အျဖစ္။ႀကံဳရရွာသည့္အျဖစ္။    

ထိုအေၾကာင္းေလးကုိထိုအေၾကာင္းေလးကုိထိုအေၾကာင္းေလးကုိထိုအေၾကာင္းေလးကုိ    သူသတိရမိေတာ့သူသတိရမိေတာ့သူသတိရမိေတာ့သူသတိရမိေတာ့    ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတို႔ႏွစ္ေယာက္    ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေတြမ်ားဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေတြမ်ားဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေတြမ်ားဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေတြမ်ား    ေရာက္ေနပါလိမ့္။ေရာက္ေနပါလိမ့္။ေရာက္ေနပါလိမ့္။ေရာက္ေနပါလိမ့္။    ဘာလိုလုိႏွင့္ဘာလိုလုိႏွင့္ဘာလိုလုိႏွင့္ဘာလိုလုိႏွင့္    

ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္ေဖြးေဖြးဆိုသည့္    ငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလးငတိမေလး    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    ၾကက္ေပ်ာက္ၾကက္ေပ်ာက္ၾကက္ေပ်ာက္ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္    ေပ်ာက္သြားခ့ဲသည္မွာေပ်ာက္သြားခ့ဲသည္မွာေပ်ာက္သြားခ့ဲသည္မွာေပ်ာက္သြားခ့ဲသည္မွာ    တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္    ႏွစ္လနီးနီးပင္ႏွစ္လနီးနီးပင္ႏွစ္လနီးနီးပင္ႏွစ္လနီးနီးပင္    

ရိွေနပါေရာလား။ရိွေနပါေရာလား။ရိွေနပါေရာလား။ရိွေနပါေရာလား။    သူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြေရာသူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြေရာသူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြေရာသူတို႔ရဲ႕ျပႆနာေတြေရာ    ေျပလည္သြားၿပီလား။ေျပလည္သြားၿပီလား။ေျပလည္သြားၿပီလား။ေျပလည္သြားၿပီလား။    ဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ားဘာေတြမ်ား    ျဖစ္ေနပါလိမ့္ဟုျဖစ္ေနပါလိမ့္ဟုျဖစ္ေနပါလိမ့္ဟုျဖစ္ေနပါလိမ့္ဟု    ေတြးေနမိေသးသည္။ေတြးေနမိေသးသည္။ေတြးေနမိေသးသည္။ေတြးေနမိေသးသည္။    

    ''''''''ဟိတ္ဟိတ္ဟိတ္ဟိတ္    လာၿပီလာၿပီလာၿပီလာၿပီ    လာၿပီလာၿပီလာၿပီလာၿပီ    ဆရာလာၿပီဆရာလာၿပီဆရာလာၿပီဆရာလာၿပီ''''''''    ဟုေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲဟုေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲဟုေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲဟုေျပာေျပာေျပးေျပးပါပဲ... ... ... ... စားပြဲမွစားပြဲမွစားပြဲမွစားပြဲမွ    အသာထ၍အသာထ၍အသာထ၍အသာထ၍    တံခါးကုိဖြင့္ေတာ့တံခါးကုိဖြင့္ေတာ့တံခါးကုိဖြင့္ေတာ့တံခါးကုိဖြင့္ေတာ့............    

    ''''''''အလိုအလိုအလိုအလို    ေဖြးေေဖြးေေဖြးေေဖြးေဖြးပါလားဖြးပါလားဖြးပါလားဖြးပါလား''''''''    
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    ေငြလမင္းေလးတစ္စင္းေငြလမင္းေလးတစ္စင္းေငြလမင္းေလးတစ္စင္းေငြလမင္းေလးတစ္စင္း    သူ႔အခန္းေရွ႕သုိ႔သူ႔အခန္းေရွ႕သုိ႔သူ႔အခန္းေရွ႕သုိ႔သူ႔အခန္းေရွ႕သုိ႔    ေရာက္ေနသည့္အသြင္ေရာက္ေနသည့္အသြင္ေရာက္ေနသည့္အသြင္ေရာက္ေနသည့္အသြင္    လန္းလန္းဆန္းဆန္းလန္းလန္းဆန္းဆန္းလန္းလန္းဆန္းဆန္းလန္းလန္းဆန္းဆန္း    ၾကည္လင္႐ႊင္ပ်ေနေသာၾကည္လင္႐ႊင္ပ်ေနေသာၾကည္လင္႐ႊင္ပ်ေနေသာၾကည္လင္႐ႊင္ပ်ေနေသာ    

ေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိေဖြးေဖြးကုိ    ႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္႐ုတ္တရက္    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ျမင္လိုက္ရ၏။ျမင္လိုက္ရ၏။ျမင္လိုက္ရ၏။ျမင္လိုက္ရ၏။    

    ''''''''ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း... ... ... ... သမီးေပ်ာက္ခ်က္သားသမီးေပ်ာက္ခ်က္သားသမီးေပ်ာက္ခ်က္သားသမီးေပ်ာက္ခ်က္သား    ေကာင္းေနလိုက္တာ။ေကာင္းေနလိုက္တာ။ေကာင္းေနလိုက္တာ။ေကာင္းေနလိုက္တာ။    အခုဘယ္ကဘယ္လိုအခုဘယ္ကဘယ္လိုအခုဘယ္ကဘယ္လိုအခုဘယ္ကဘယ္လို    သရဲလာေျခာက္ရတာလဲ။သရဲလာေျခာက္ရတာလဲ။သရဲလာေျခာက္ရတာလဲ။သရဲလာေျခာက္ရတာလဲ။    

သမီးတစ္ေယာက္တည္းလားသမီးတစ္ေယာက္တည္းလားသမီးတစ္ေယာက္တည္းလားသမီးတစ္ေယာက္တည္းလား''''''''    ဟုဟုဟုဟု    တအ့ံတတအ့ံတတအ့ံတတအ့ံတၾသႏႈတ္ဆက္ရေလသည္။ၾသႏႈတ္ဆက္ရေလသည္။ၾသႏႈတ္ဆက္ရေလသည္။ၾသႏႈတ္ဆက္ရေလသည္။    

    ''''''''ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    အ့ံၾသဝမ္းသာသြားေအာင္အ့ံၾသဝမ္းသာသြားေအာင္အ့ံၾသဝမ္းသာသြားေအာင္အ့ံၾသဝမ္းသာသြားေအာင္    တမင္တကာတမင္တကာတမင္တကာတမင္တကာ    အခုမွလာတာအခုမွလာတာအခုမွလာတာအခုမွလာတာ    ဆရာရ။ဆရာရ။ဆရာရ။ဆရာရ။    ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔အတူလာတာကုိေက်ာ္စြာနဲ႔အတူလာတာကုိေက်ာ္စြာနဲ႔အတူလာတာကုိေက်ာ္စြာနဲ႔အတူလာတာ    ဆရာေရ။ဆရာေရ။ဆရာေရ။ဆရာေရ။    

သမီးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။သမီးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။သမီးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။သမီးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။    သူကသူကသူကသူက    ေဆး႐ုံထိပ္မွာေဆး႐ုံထိပ္မွာေဆး႐ုံထိပ္မွာေဆး႐ုံထိပ္မွာ    သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲတိုးေနလို႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲတိုးေနလို႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲတိုးေနလို႔မေမွ်ာ္လင့္ဘဲတိုးေနလို႔    

စကားေျပာရင္းစကားေျပာရင္းစကားေျပာရင္းစကားေျပာရင္း    က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္။က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္။က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္။က်န္ရစ္ခ့ဲတယ္။    သမီးကေတာ့သမီးကေတာ့သမီးကေတာ့သမီးကေတာ့    ဆရာနဲ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းေနၿပီမိုဆရာနဲ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းေနၿပီမိုဆရာနဲ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းေနၿပီမိုဆရာနဲ႔ေတြ႔ခ်င္လြန္းေနၿပီမို႔႔ ႔႔    သူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိသူ႔ကုိ    စကားေျပာစကားေျပာစကားေျပာစကားေျပာၿပီးမွၿပီးမွၿပီးမွၿပီးမွ    ေနာက္ကေနာက္ကေနာက္ကေနာက္က    ဆရာ့အခန္းကုိဆရာ့အခန္းကုိဆရာ့အခန္းကုိဆရာ့အခန္းကုိ    

လိုက္လာခ့ဲဖုိ႔လိုက္လာခ့ဲဖုိ႔လိုက္လာခ့ဲဖုိ႔လိုက္လာခ့ဲဖုိ႔    မွာၿပီးမွာၿပီးမွာၿပီးမွာၿပီး    တစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္းတစ္ေယာက္တည္း    ထြက္လာခ့ဲတာထြက္လာခ့ဲတာထြက္လာခ့ဲတာထြက္လာခ့ဲတာ''''''''    

    ''''''''လာလာလာလာလာလာလာလာ    သမီးေဖြးေဖြးလာ၊သမီးေဖြးေဖြးလာ၊သမီးေဖြးေဖြးလာ၊သမီးေဖြးေဖြးလာ၊    သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ဆရာေမးခ်င္တာေတြဆရာေမးခ်င္တာေတြဆရာေမးခ်င္တာေတြဆရာေမးခ်င္တာေတြ    အမ်ားႀကီးပဲအမ်ားႀကီးပဲအမ်ားႀကီးပဲအမ်ားႀကီးပဲ''''''''    

    ''''''''သမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္းသမီးလည္း    ဘာထူးလဲ၊ဘာထူးလဲ၊ဘာထူးလဲ၊ဘာထူးလဲ၊    ဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိဆရာ့ကုိ    ေျပာျပခ်င္တာေတြေျပာျပခ်င္တာေတြေျပာျပခ်င္တာေတြေျပာျပခ်င္တာေတြ    အမ်ားႀကီးရယ္ေပါ့အမ်ားႀကီးရယ္ေပါ့အမ်ားႀကီးရယ္ေပါ့အမ်ားႀကီးရယ္ေပါ့... ... ... ... သမီးေလသမီးေလသမီးေလသမီးေလ    ဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာဘဝမွာ    ဆရာနဲ႔ဆရာနဲ႔ဆရာနဲ႔ဆရာနဲ႔    

ဆုံေတြ႔ခြင့္ရတာဆုံေတြ႔ခြင့္ရတာဆုံေတြ႔ခြင့္ရတာဆုံေတြ႔ခြင့္ရတာ    နည္းနနည္းနနည္းနနည္းနည္းေနာက္က်သြားတယ္ေနာ္။ည္းေနာက္က်သြားတယ္ေနာ္။ည္းေနာက္က်သြားတယ္ေနာ္။ည္းေနာက္က်သြားတယ္ေနာ္။    အေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းက    ဆုံေတြ႔ခြင့္ရလုိက္ရင္ဆုံေတြ႔ခြင့္ရလုိက္ရင္ဆုံေတြ႔ခြင့္ရလုိက္ရင္ဆုံေတြ႔ခြင့္ရလုိက္ရင္    ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    

ေကာင္းလုိက္မလဲေနာ္။ေကာင္းလုိက္မလဲေနာ္။ေကာင္းလုိက္မလဲေနာ္။ေကာင္းလုိက္မလဲေနာ္။    အရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းက    စိတ္ညစ္ခ့ဲရတ့ဲစိတ္ညစ္ခ့ဲရတ့ဲစိတ္ညစ္ခ့ဲရတ့ဲစိတ္ညစ္ခ့ဲရတ့ဲ    အခ်ိန္ေတြကုိေတာင္အခ်ိန္ေတြကုိေတာင္အခ်ိန္ေတြကုိေတာင္အခ်ိန္ေတြကုိေတာင္    ျပန္ၿပီးႏွေျမာေနာင္တရမိေသးတယ္။ျပန္ၿပီးႏွေျမာေနာင္တရမိေသးတယ္။ျပန္ၿပီးႏွေျမာေနာင္တရမိေသးတယ္။ျပန္ၿပီးႏွေျမာေနာင္တရမိေသးတယ္။    

ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီး    အိမ္လည္းျပန္ေရာက္ေရာအိမ္လည္းျပန္ေရာက္ေရာအိမ္လည္းျပန္ေရာက္ေရာအိမ္လည္းျပန္ေရာက္ေရာ    သမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာသမီးဟာ    ေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္လိုပဲေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္လိုပဲေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္လိုပဲေနာက္ထပ္လူတစ္ေယာက္လိုပဲ    နတ္ေရကန္ထဲနတ္ေရကန္ထဲနတ္ေရကန္ထဲနတ္ေရကန္ထဲ    ပစ္ခ်လိုက္ပစ္ခ်လိုက္ပစ္ခ်လိုက္ပစ္ခ်လိုက္သလိုသလိုသလိုသလို    

ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲတယ္ဆရာ။ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲတယ္ဆရာ။ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲတယ္ဆရာ။ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲတယ္ဆရာ။    သမီးပဲစိတ္ထင္လုိ႔လားသမီးပဲစိတ္ထင္လုိ႔လားသမီးပဲစိတ္ထင္လုိ႔လားသမီးပဲစိတ္ထင္လုိ႔လား... ... ... ... တကယ္ပဲျဖစ္တာလားေတာ့တကယ္ပဲျဖစ္တာလားေတာ့တကယ္ပဲျဖစ္တာလားေတာ့တကယ္ပဲျဖစ္တာလားေတာ့    မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။မသိဘူး။    ကုိေက်ာ္စြာကလည္းကုိေက်ာ္စြာကလည္းကုိေက်ာ္စြာကလည္းကုိေက်ာ္စြာကလည္း    

အရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းကအရင္တုန္းက    သမီးသိခ့ဲတ့ဲသမီးသိခ့ဲတ့ဲသမီးသိခ့ဲတ့ဲသမီးသိခ့ဲတ့ဲ    ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔ကုိေက်ာ္စြာနဲ႔    လုံးဝမတူေတာ့ဘဲလုံးဝမတူေတာ့ဘဲလုံးဝမတူေတာ့ဘဲလုံးဝမတူေတာ့ဘဲ    ေနာက္လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကုိေနာက္လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကုိေနာက္လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကုိေနာက္လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ကုိ    ေျပာင္းလဲသြားသလိုပဲဆရာ။ေျပာင္းလဲသြားသလိုပဲဆရာ။ေျပာင္းလဲသြားသလိုပဲဆရာ။ေျပာင္းလဲသြားသလိုပဲဆရာ။    

သမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိသမီးကုိ    ဆက္ဆံတ့ဲပုံစံေတြဆက္ဆံတ့ဲပုံစံေတြဆက္ဆံတ့ဲပုံစံေတြဆက္ဆံတ့ဲပုံစံေတြ    အားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး    သိသိသာသာႀကီးသိသိသာသာႀကီးသိသိသာသာႀကီးသိသိသာသာႀကီး    ေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲသြားခ့ဲတယ္။သြားခ့ဲတယ္။သြားခ့ဲတယ္။သြားခ့ဲတယ္။    သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔သမီးတုိ႔    ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေနာက္ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေနာက္ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေနာက္ဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေနာက္    

ႏွစ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲႏွစ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲႏွစ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲႏွစ္ရက္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ    မေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ    ခရီးရွည္ႀကီးခရီးရွည္ႀကီးခရီးရွည္ႀကီးခရီးရွည္ႀကီး    ထြက္ျဖစ္သြားတယ္။ထြက္ျဖစ္သြားတယ္။ထြက္ျဖစ္သြားတယ္။ထြက္ျဖစ္သြားတယ္။    ကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ညီေလးတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ညီေလးတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ညီေလးတစ္ေယာက္ကုိေက်ာ္စြာရဲ႕ညီေလးတစ္ေယာက္    သံတြဲမွာသံတြဲမွာသံတြဲမွာသံတြဲမွာ    

မဂၤလာေဆာင္တယ္။မဂၤလာေဆာင္တယ္။မဂၤလာေဆာင္တယ္။မဂၤလာေဆာင္တယ္။    အ့ဲဒီကုိအ့ဲဒီကုိအ့ဲဒီကုိအ့ဲဒီကုိ    သမီးရယ္၊သမီးရယ္၊သမီးရယ္၊သမီးရယ္၊    ကုိေက်ာ္စြာရယ္၊ကုိေက်ာ္စြာရယ္၊ကုိေက်ာ္စြာရယ္၊ကုိေက်ာ္စြာရယ္၊    သမီးေလးသဲသဲရယ္၊သမီးေလးသဲသဲရယ္၊သမီးေလးသဲသဲရယ္၊သမီးေလးသဲသဲရယ္၊    သဲသဲကုိထိန္းဖို႔သဲသဲကုိထိန္းဖို႔သဲသဲကုိထိန္းဖို႔သဲသဲကုိထိန္းဖို႔    

သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ရယ္သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ရယ္သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ရယ္သူနာျပဳဆရာမေလးတစ္ေယာက္ရယ္    အ့ဲအ့ဲအ့ဲအ့ဲဒီကုိဒီကုိဒီကုိဒီကုိ    လိုက္သြားခ့ဲၾကတယ္။လိုက္သြားခ့ဲၾကတယ္။လိုက္သြားခ့ဲၾကတယ္။လိုက္သြားခ့ဲၾကတယ္။    မဂၤလာေဆာင္ကမဂၤလာေဆာင္ကမဂၤလာေဆာင္ကမဂၤလာေဆာင္က    တစ္ရက္တည္းပါ။တစ္ရက္တည္းပါ။တစ္ရက္တည္းပါ။တစ္ရက္တည္းပါ။    ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္ဒါေပမယ့္    

ကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာကကုိေက်ာ္စြာက    ငပလီမွာငပလီမွာငပလီမွာငပလီမွာ    ဘန္ဂလုိေလးတစ္ခုဘန္ဂလုိေလးတစ္ခုဘန္ဂလုိေလးတစ္ခုဘန္ဂလုိေလးတစ္ခု    ငွားထားၿပီးငွားထားၿပီးငွားထားၿပီးငွားထားၿပီး    တစ္လေလာက္တစ္လေလာက္တစ္လေလာက္တစ္လေလာက္    ေအးေအးေဆးေဆးကုိေအးေအးေဆးေဆးကုိေအးေအးေဆးေဆးကုိေအးေအးေဆးေဆးကုိ    ေနပစ္လိုက္တယ္။ေနပစ္လိုက္တယ္။ေနပစ္လိုက္တယ္။ေနပစ္လိုက္တယ္။    

သမီးတို႔ေတြသမီးတို႔ေတြသမီးတို႔ေတြသမီးတို႔ေတြ    အိမ္ေထာင္က်ၿပီးကတည္းကအိမ္ေထာင္က်ၿပီးကတည္းကအိမ္ေထာင္က်ၿပီးကတည္းကအိမ္ေထာင္က်ၿပီးကတည္းက    ဒါပထမဆုံးဒါပထမဆုံးဒါပထမဆုံးဒါပထမဆုံး    ခရီးထြက္ဖူးတာပဲခရီးထြက္ဖူးတာပဲခရီးထြက္ဖူးတာပဲခရီးထြက္ဖူးတာပဲ    ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။ဆရာရယ္။    ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္    

သမီးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွအတြသမီးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွအတြသမီးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွအတြသမီးတို႔ဇနီးေမာင္ႏံွအတြက္က္က္က္    ဟန္းနီးမြန္းခရီးလုိ႔ေတာင္ဟန္းနီးမြန္းခရီးလုိ႔ေတာင္ဟန္းနီးမြန္းခရီးလုိ႔ေတာင္ဟန္းနီးမြန္းခရီးလုိ႔ေတာင္    ေျပာလို႔ရတယ္။ေျပာလို႔ရတယ္။ေျပာလို႔ရတယ္။ေျပာလို႔ရတယ္။    အ့ံၾသစရာေကာင္းလုိက္တာအ့ံၾသစရာေကာင္းလုိက္တာအ့ံၾသစရာေကာင္းလုိက္တာအ့ံၾသစရာေကာင္းလုိက္တာ    ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္ဆရာရယ္... ... ... ... ဆရာကဆရာကဆရာကဆရာက    

သမီးရဲ႕စိတ္ကုိသမီးရဲ႕စိတ္ကုိသမီးရဲ႕စိတ္ကုိသမီးရဲ႕စိတ္ကုိ    ဘယ္လိုမ်ားေျပာင္းလဲေပးလုိက္တာလဲဘယ္လိုမ်ားေျပာင္းလဲေပးလုိက္တာလဲဘယ္လိုမ်ားေျပာင္းလဲေပးလုိက္တာလဲဘယ္လိုမ်ားေျပာင္းလဲေပးလုိက္တာလဲ    သမီးေသခ်ာမသိေပမယ့္သမီးေသခ်ာမသိေပမယ့္သမီးေသခ်ာမသိေပမယ့္သမီးေသခ်ာမသိေပမယ့္    ေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့ေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့ေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့ေျပာင္းလဲသြားတာေတာ့    အမွန္ပဲ။အမွန္ပဲ။အမွန္ပဲ။အမွန္ပဲ။    

အ့ဲဒီစိတ္ေလးအ့ဲဒီစိတ္ေလးအ့ဲဒီစိတ္ေလးအ့ဲဒီစိတ္ေလး    ေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔ေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔ေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔ေျပာင္းလဲသြားတာနဲ႔    အရာအားလုံးအရာအားလုံးအရာအားလုံးအရာအားလုံး    အိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာအိုေကမွာ    စုိျပည္သြားတယ္လုိ႔ပဲစုိျပည္သြားတယ္လုိ႔ပဲစုိျပည္သြားတယ္လုိ႔ပဲစုိျပည္သြားတယ္လုိ႔ပဲ    ေျပာရမလားေျပာရမလားေျပာရမလားေျပာရမလား............    ေနာက္တစ္ခုကေနာက္တစ္ခုကေနာက္တစ္ခုကေနာက္တစ္ခုက    

ကုိေက်ာ္စြာပဲကုိေက်ာ္စြာပဲကုိေက်ာ္စြာပဲကုိေက်ာ္စြာပဲ... ... ... ... သူသမီးကုိသူသမီးကုိသူသမီးကုိသူသမီးကုိ    ဆက္ဆံပုံဆက္ဆံနည္းေတြဆက္ဆံပုံဆက္ဆံနည္းေတြဆက္ဆံပုံဆက္ဆံနည္းေတြဆက္ဆံပုံဆက္ဆံနည္းေတြ        ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း    ေျပာရရင္ေျပာရရင္ေျပာရရင္ေျပာရရင္    ခ်စ္ပုံခ်စ္နည္းေတြကလည္းခ်စ္ပုံခ်စ္နည္းေတြကလည္းခ်စ္ပုံခ်စ္နည္းေတြကလည္းခ်စ္ပုံခ်စ္နည္းေတြကလည္း    

ဟိုးအရင္တုန္းကလုိဟိုးအရင္တုန္းကလုိဟိုးအရင္တုန္းကလုိဟိုးအရင္တုန္းကလုိ    မဟုတ္ေတာ့တာမဟုတ္ေတာ့တာမဟုတ္ေတာ့တာမဟုတ္ေတာ့တာ    အမွန္ပဲအမွန္ပဲအမွန္ပဲအမွန္ပဲ    သမီးကေတာင္သမီးကေတာင္သမီးကေတာင္သမီးကေတာင္    သူ႔ကုိေျပာရေသးတယ္။သူ႔ကုိေျပာရေသးတယ္။သူ႔ကုိေျပာရေသးတယ္။သူ႔ကုိေျပာရေသးတယ္။    ခ်စ္တယ္ဆိုတာခ်စ္တယ္ဆိုတာခ်စ္တယ္ဆိုတာခ်စ္တယ္ဆိုတာ    မုန္႔ေကၽြးသလိုပဲလို႔မုန္႔ေကၽြးသလိုပဲလို႔မုန္႔ေကၽြးသလိုပဲလို႔မုန္႔ေကၽြးသလိုပဲလို႔    

စားလုိ႔စားလုိ႔စားလုိ႔စားလုိ႔မေမေမေမေကာင္းတ့ဲကာင္းတ့ဲကာင္းတ့ဲကာင္းတ့ဲ    မုန္႔က်ေတာ့မုန္႔က်ေတာ့မုန္႔က်ေတာ့မုန္႔က်ေတာ့    ေနာက္တေနာက္တေနာက္တေနာက္တစ္ခါထပ္ၿပီးစ္ခါထပ္ၿပီးစ္ခါထပ္ၿပီးစ္ခါထပ္ၿပီး    စားခ်င္စိတ္မ်ဳိးစားခ်င္စိတ္မ်ဳိးစားခ်င္စိတ္မ်ဳိးစားခ်င္စိတ္မ်ဳိး    ဘယ္ေပၚပါေတာ့မလဲ။ဘယ္ေပၚပါေတာ့မလဲ။ဘယ္ေပၚပါေတာ့မလဲ။ဘယ္ေပၚပါေတာ့မလဲ။    အခုလုိမ်ဳိးအခုလုိမ်ဳိးအခုလုိမ်ဳိးအခုလုိမ်ဳိး    စားလုိ႔အရသာရိွတ့ဲစားလုိ႔အရသာရိွတ့ဲစားလုိ႔အရသာရိွတ့ဲစားလုိ႔အရသာရိွတ့ဲ    

မုန္႔မ်ဳိးကုိသာမုန္႔မ်ဳိးကုိသာမုန္႔မ်ဳိးကုိသာမုန္႔မ်ဳိးကုိသာ    အေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းကအေစာႀကီးကတည္းက    ေကၽြးခ့ဲရင္ေကၽြးခ့ဲရင္ေကၽြးခ့ဲရင္ေကၽြးခ့ဲရင္    အခုလုိအခုလုိအခုလုိအခုလုိ    ျပႆနာမ်ဳိးေတာင္ျပႆနာမ်ဳိးေတာင္ျပႆနာမ်ဳိးေတာင္ျပႆနာမ်ဳိးေတာင္    အစကတည္းကအစကတည္းကအစကတည္းကအစကတည္းက    ျဖစ္လာမွမဟုတ္ဘဲျဖစ္လာမွမဟုတ္ဘဲျဖစ္လာမွမဟုတ္ဘဲျဖစ္လာမွမဟုတ္ဘဲ    

အစစအရာရာအစစအရာရာအစစအရာရာအစစအရာရာ    အဆင္ေျပမွာပဲလို႔ေလအဆင္ေျပမွာပဲလို႔ေလအဆင္ေျပမွာပဲလို႔ေလအဆင္ေျပမွာပဲလို႔ေလ''''''''    

    ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာေပးေလးႏွင့္ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာေပးေလးႏွင့္ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာေပးေလးႏွင့္ခ်စ္စဖြယ္မ်က္ႏွာေပးေလးႏွင့္    ေပ်ာ္႐ႊင္လန္းဆန္းစြာေပ်ာ္႐ႊင္လန္းဆန္းစြာေပ်ာ္႐ႊင္လန္းဆန္းစြာေပ်ာ္႐ႊင္လန္းဆန္းစြာ... ... ... ... သူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲသူ႔ရင္ထဲႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲကႏွလုံးသားထဲက    စကားေလးမ်ားကုိစကားေလးမ်ားကုိစကားေလးမ်ားကုိစကားေလးမ်ားကုိ    ေျပာေနေသာေျပာေနေသာေျပာေနေသာေျပာေနေသာ    

ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏ေဖြးေဖြး၏    မ်က္ႏွာေလးကုိမ်က္ႏွာေလးကုိမ်က္ႏွာေလးကုိမ်က္ႏွာေလးကုိ    ၿပံဳးၿပံဳးေလးေငးၾကည့္ေနရင္းၿပံဳးၿပံဳးေလးေငးၾကည့္ေနရင္းၿပံဳးၿပံဳးေလးေငးၾကည့္ေနရင္းၿပံဳးၿပံဳးေလးေငးၾကည့္ေနရင္း    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ရင္ထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ရင္ထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ရင္ထဲေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္း၏ရင္ထဲ    ေျပာမျပႏုိင္ေအာင္ေျပာမျပႏုိင္ေအာင္ေျပာမျပႏုိင္ေအာင္ေျပာမျပႏုိင္ေအာင္    ၾကည္ႏူးပီတိၾကည္ႏူးပီတိၾကည္ႏူးပီတိၾကည္ႏူးပီတိ    

ျဖာေနေလေတာ့သည္။ျဖာေနေလေတာ့သည္။ျဖာေနေလေတာ့သည္။ျဖာေနေလေတာ့သည္။    ၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိၾကည့္စမ္းပါဘိ... ... ... ... ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ဆရာဝန္တစ္ဦး၏    ၾကည္ႏူးပီတိဟူသည္ၾကည္ႏူးပီတိဟူသည္ၾကည္ႏူးပီတိဟူသည္ၾကည္ႏူးပီတိဟူသည္    ဒါမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ဒါမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ဒါမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ဒါမ်ဳိးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။    သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ကသူ႔ေရွ႕ေမွာက္ကသူ႔ေရွ႕ေမွာက္ကသူ႔ေရွ႕ေမွာက္က    
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သမီးေလးေသမီးေလးေသမီးေလးေသမီးေလးေဖြးေဖြးသည္ဖြးေဖြးသည္ဖြးေဖြးသည္ဖြးေဖြးသည္    လြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာ    ႏွစ္လေက်ာ္တုန္းကႏွင့္ႏွစ္လေက်ာ္တုန္းကႏွင့္ႏွစ္လေက်ာ္တုန္းကႏွင့္ႏွစ္လေက်ာ္တုန္းကႏွင့္    အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္............    ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပမာေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပမာေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပမာေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပမာ    လုံးဝကြဲျပားလုံးဝကြဲျပားလုံးဝကြဲျပားလုံးဝကြဲျပား    

ျခားနားသြားေခ်ၿပီ။ျခားနားသြားေခ်ၿပီ။ျခားနားသြားေခ်ၿပီ။ျခားနားသြားေခ်ၿပီ။    ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့ယခုေတာ့    ခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာခ်စ္ရမွာ    စာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာစာမလိပ္ေသာ    ေဖြးေဖြးမဟုတ္ေတာ့ပဲေဖြးေဖြးမဟုတ္ေတာ့ပဲေဖြးေဖြးမဟုတ္ေတာ့ပဲေဖြးေဖြးမဟုတ္ေတာ့ပဲ    အခ်စ္ပန္းကေလးေတြအခ်စ္ပန္းကေလးေတြအခ်စ္ပန္းကေလးေတြအခ်စ္ပန္းကေလးေတြ    လန္းလန္းစြင့္စြင့္လန္းလန္းစြင့္စြင့္လန္းလန္းစြင့္စြင့္လန္းလန္းစြင့္စြင့္    

ေမႊးပ်ံ႕ကာလွခ်င္တိုင္းလွေနေသာေမႊးပ်ံ႕ကာလွခ်င္တိုင္းလွေနေသာေမႊးပ်ံ႕ကာလွခ်င္တိုင္းလွေနေသာေမႊးပ်ံ႕ကာလွခ်င္တိုင္းလွေနေသာ    ေဖြးေဖြးျဖစ္ေနၿပီပဲ။ေဖြးေဖြးျဖစ္ေနၿပီပဲ။ေဖြးေဖြးျဖစ္ေနၿပီပဲ။ေဖြးေဖြးျဖစ္ေနၿပီပဲ။    

    ထိုစထိုစထိုစထိုစဥ္မွာပင္ဥ္မွာပင္ဥ္မွာပင္ဥ္မွာပင္    တံခါးဝမွာတံခါးဝမွာတံခါးဝမွာတံခါးဝမွာ    အရိပ္တစ္ခုအရိပ္တစ္ခုအရိပ္တစ္ခုအရိပ္တစ္ခု    ထင္လာ၏။ထင္လာ၏။ထင္လာ၏။ထင္လာ၏။    သူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕ကသူ႔ေရွ႕က    ထိုင္ရင္းစကားေျပာေနေသာထိုင္ရင္းစကားေျပာေနေသာထိုင္ရင္းစကားေျပာေနေသာထိုင္ရင္းစကားေျပာေနေသာ    ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္ေဖြးေဖြးတစ္ေယာက္    ''''ေဟာေဟာေဟာေဟာ... ... ... ... 

ကုိကုိလာၿပီကုိကုိလာၿပီကုိကုိလာၿပီကုိကုိလာၿပီ''''    ဟူေသာစကားသံဟူေသာစကားသံဟူေသာစကားသံဟူေသာစကားသံ    ႐ႊင္႐ႊင္ေလးႏွင့္အတူ႐ႊင္႐ႊင္ေလးႏွင့္အတူ႐ႊင္႐ႊင္ေလးႏွင့္အတူ႐ႊင္႐ႊင္ေလးႏွင့္အတူ    သမင္မေလးအလားသမင္မေလးအလားသမင္မေလးအလားသမင္မေလးအလား    ဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲဖ်တ္ခနဲ    အခန္းဝသို႔အခန္းဝသို႔အခန္းဝသို႔အခန္းဝသို႔    ေရာက္သြားကာေရာက္သြားကာေရာက္သြားကာေရာက္သြားကာ    

သူ႔ကုိကုိ၏လက္ကုိသူ႔ကုိကုိ၏လက္ကုိသူ႔ကုိကုိ၏လက္ကုိသူ႔ကုိကုိ၏လက္ကုိ    ဆြဲ၍ဆြဲ၍ဆြဲ၍ဆြဲ၍    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီသုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီသုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီသုိ႔ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆီသုိ႔    ေခၚေဆာင္လာေခ်၏။ေခၚေဆာင္လာေခ်၏။ေခၚေဆာင္လာေခ်၏။ေခၚေဆာင္လာေခ်၏။    

    ''''''''လာလာလာလာ... ... ... ... လာလာလာလာ......... . . . ကုိကုိကုိကုိကုိကုိကုိကုိ... ... ... ... ကုိကုိ႔ကုိကုိကုိ႔ကုိကုိကုိ႔ကုိကုိကုိ႔ကုိ    ေဖြးေျပာေျပာေနတ့ဲေဖြးေျပာေျပာေနတ့ဲေဖြးေျပာေျပာေနတ့ဲေဖြးေျပာေျပာေနတ့ဲ    ေဖြးရဲ႕ဆရာေဖေဖေဖြးရဲ႕ဆရာေဖေဖေဖြးရဲ႕ဆရာေဖေဖေဖြးရဲ႕ဆရာေဖေဖ............    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုတာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုတာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုတာေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းဆိုတာ    အခုဆရာပဲအခုဆရာပဲအခုဆရာပဲအခုဆရာပဲ... ... ... ... 

ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ... ... ... ... ဒါသမီးရဲ႕ကုိကုိဒါသမီးရဲ႕ကုိကုိဒါသမီးရဲ႕ကုိကုိဒါသမီးရဲ႕ကုိကုိ    ကုိေက်ာ္စြာေလကုိေက်ာ္စြာေလကုိေက်ာ္စြာေလကုိေက်ာ္စြာေလ... ... ... ... ဆရာနဲ႔ေတြ႔ေပးခ်င္ေနတာဆရာနဲ႔ေတြ႔ေပးခ်င္ေနတာဆရာနဲ႔ေတြ႔ေပးခ်င္ေနတာဆရာနဲ႔ေတြ႔ေပးခ်င္ေနတာ    ၾကာလွၿပီၾကာလွၿပီၾကာလွၿပီၾကာလွၿပီ... ... ... ... အခုမွပဲအခုမွပဲအခုမွပဲအခုမွပဲ    ေဖြးေဖြးဆႏၵျပည့္ေတာ့တယ္ေဖြးေဖြးဆႏၵျပည့္ေတာ့တယ္ေဖြးေဖြးဆႏၵျပည့္ေတာ့တယ္ေဖြးေဖြးဆႏၵျပည့္ေတာ့တယ္''''''''    

    သူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲသူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲသူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲသူ႔႐ုံးခန္းေလးထဲ    အၿပံဳးပန္းေလးေတြအၿပံဳးပန္းေလးေတြအၿပံဳးပန္းေလးေတြအၿပံဳးပန္းေလးေတြ    ေဝေဝစီေနၿပီတည္း။ေဝေဝစီေနၿပီတည္း။ေဝေဝစီေနၿပီတည္း။ေဝေဝစီေနၿပီတည္း။    ငငငငပလီမွပလီမွပလီမွပလီမွ    ဝယ္လာေသာဝယ္လာေသာဝယ္လာေသာဝယ္လာေသာ    လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးမ်ားႏွင့္    

သူ႔အားလက္စုံမိုးကာသူ႔အားလက္စုံမိုးကာသူ႔အားလက္စုံမိုးကာသူ႔အားလက္စုံမိုးကာ    ရိွခိုးကန္ေတာ့ေနေသာရိွခိုးကန္ေတာ့ေနေသာရိွခိုးကန္ေတာ့ေနေသာရိွခိုးကန္ေတာ့ေနေသာ    ဇနီးေမာင္ႏံွကုိဇနီးေမာင္ႏံွကုိဇနီးေမာင္ႏံွကုိဇနီးေမာင္ႏံွကုိ    ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း    ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္ေဒါက္တာၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ေယာက္    ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္    

မ်က္ရည္ေတြပင္မ်က္ရည္ေတြပင္မ်က္ရည္ေတြပင္မ်က္ရည္ေတြပင္    ရစ္ဝိုင္းလာမိေလ၏။ရစ္ဝိုင္းလာမိေလ၏။ရစ္ဝိုင္းလာမိေလ၏။ရစ္ဝိုင္းလာမိေလ၏။    ၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္းၾကည့္စမ္း... ... ... ... ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္    လိုက္ဖက္တင့္တယ္လွတ့ဲလိုက္ဖက္တင့္တယ္လွတ့ဲလိုက္ဖက္တင့္တယ္လွတ့ဲလိုက္ဖက္တင့္တယ္လွတ့ဲ    ဇနီးေမာင္ႏံွေလလဲဇနီးေမာင္ႏံွေလလဲဇနီးေမာင္ႏံွေလလဲဇနီးေမာင္ႏံွေလလဲ............။။။။    

    ''''''''ဆရာေရဆရာေရဆရာေရဆရာေရ... ... ... ... သမီးတုိ႔ကုိသမီးတုိ႔ကုိသမီးတုိ႔ကုိသမီးတုိ႔ကုိ    ျပန္ခြင့္ျပဳပါေနာ္ျပန္ခြင့္ျပဳပါေနာ္ျပန္ခြင့္ျပဳပါေနာ္ျပန္ခြင့္ျပဳပါေနာ္... ... ... ... ဆရာ့ေက်းဇူးေတြကုိဆရာ့ေက်းဇူးေတြကုိဆရာ့ေက်းဇူးေတြကုိဆရာ့ေက်းဇူးေတြကုိ    ဒီတစ္သက္မေမ့ပါဘူးဒီတစ္သက္မေမ့ပါဘူးဒီတစ္သက္မေမ့ပါဘူးဒီတစ္သက္မေမ့ပါဘူး''''''''    ဟုခ်စ္စဖြယ္အၿပံဳးေလးႏွင့္ဟုခ်စ္စဖြယ္အၿပံဳးေလးႏွင့္ဟုခ်စ္စဖြယ္အၿပံဳးေလးႏွင့္ဟုခ်စ္စဖြယ္အၿပံဳးေလးႏွင့္    
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