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၂၂

စီစီလေးဟာ သီချင်းဆိုရတာကို 
အရမ်းကကိုက်တယ်။



၃၃

ဒါလေမယ့် သူဟာ အမမဲတမ်း 
သီချင်းတစ်ေုဒ်တည်းကိုေဲ 

ဆိုလေရလတာ့ လောက်ထေ်သီချင်း 
အသစ်တစ်ေုဒ်လောက် ဆိုချင်လေတယ်။



၄၄

ဒါေဲ့ ေိေ်ညင်းငှက်ဆီကို သီချင်းအသစ် 
သင်ဖို့ ထွက်ောခဲ့တယ်။



၅၅

“ဒူး ဒူ ဒူ...ဒူး ဒူ ဒူ”“ဒူး ဒူ ဒူ...ဒူး ဒူ ဒူ” ေို့ 
ေိေ်ညင်းငှက်လေးက ဆိုပေေိုက်တယ်။ 

ဒါလေမယ့် စီစီလေးဟာ သူ့သီချင်းကို 
ေိုက်မဆိုတတ်ဘူး။



၆၆

ဒါေဲ့ သာေိကာလေးဆီ သွားပေေ်တယ်။ 
သာေိကာလေးရဲ့သီချင်းကိုလတာ့ သူ 

ဆိုနိုင်လကာင်းေါရဲ့လေ။ 



၇၇

“ကျေိ ကျေိ ကျေိ” “ကျေိ ကျေိ ကျေိ” 
သာေိကာလေးက ဆိုပေေိုက်တယ်။ 

ဒါလေမယ့်ေည်း စီစီလေးဟာ 
ေိုက်မဆိုနိုင်ပေေ်ဘူး။



၈၈

ဒီေိုေဲ့ေဲ ေုရစ်လေးဆီ 
ဆက်သွားေိုက်တယ်။ 

သီချင်းအသစ်ကိုေည်း မရ ရလအာင် 
သင်မယ်ေို့ စီစီ ဆုံးပဖတ်ေိုက်တယ်။



၉၉

“ချရစ် ချရစ် ချရစ်... ချရစ် ချရစ် ချရစ်”“ချရစ် ချရစ် ချရစ်... ချရစ် ချရစ် ချရစ်” 
ေုရစ်လေးက ဆိုပေတယ်။ ဒါလေမယ့် 

တပခားသီချင်းလတွေိုေဲ စီစီ 
ေိုက်မဆိုတတ်ပေေ်ဘူး။



၁၀၁၀

အဲဒီအချိေ်မှာေဲ မိုးရွာောတယ်။ 
ဘဲလေးလတွ “ဂတ် ဂတ် ဂတ်”“ဂတ် ဂတ် ဂတ်” ဆိုမေီး 

ထဆိုကကတယ်။



၁၁၁၁



၁၂၁၂

ဖားကလေးေည်း ခုေ်ထွက်ောမေီး 
လအာ်ေိုက်တယ်။ 

“အုမ်း အွမ်... အုမ်း အွမ်...အုမ်း...အွမ်”“အုမ်း အွမ်... အုမ်း အွမ်...အုမ်း...အွမ်”



၁၃၁၃

တိရစ္ဆာေ်လေးလတွ အားေုံး ထွက်ောကက 
မေီ။ သူတို့ရဲ့သီချင်းလတွကို အသီးသီး ဆို 

ကကမေီလေ။ 

ဒူး ဒူ ဒူ...ဒူး ဒူ ဒူ...

ကျေိ က
ျေိ က

ျေိ...

ကျေိ က
ျေိ က

ျေိ...

ချရစ် ချရစ် ချရစ်...
ချရစ် ချရစ် ချရစ်...

ဂတ် ဂတ် ဂတ်...
ဂတ် ဂတ် ဂတ်...

အုမ်း အွမ် အုမ်း အွမ် အုမ်း အွမ်...အုမ်း အွမ် အုမ်း အွမ် အုမ်း အွမ်...



၂၂

၁၄၁၄

စီစီေည်း သူတို့အားေုံးရဲ့သီချင်းလတွကို 
အာရုံစိုက်ေားလထာင်ကကည့်ေိုက်တယ်။ 

သူေဲ့ အသံတူမရှိတာေဲ့ “ကျိ ကျိ ကျိ”“ကျိ ကျိ ကျိ” 
ဆိုမေီး စဆိုေိုက်လတာ့တယ်။



၁၅၁၅

သူတို့ အားေုံး 
သံမေိုင်သီဆိုေိုက်ကကတယ်။

ဒူး ဒူ ဒူ...ဒူး ဒူ ဒူ...

ကျေိ က
ျေိ က

ျေိ...

ကျေိ က
ျေိ က

ျေိ...

ချရစ် ချရစ် ချရစ်...

ချရစ် ချရစ် ချရစ်...

ဂတ် ဂတ် ဂတ်...
ဂတ် ဂတ် ဂတ်...

ကျိ ကျိ ကျိ...
ကျိ ကျိ ကျိ...

အုမ်း အ
ွမ် အ

ုမ်း အ
ွမ် အ

ုမ်း အ
ွမ်...

အုမ်း အ
ွမ် အ

ုမ်း အ
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Phomsanh Chanthalangsone သည် ၁၉၉၂ ေုနှစ်တွင် Vientiane မမို့ဝတာ်၌ 
ဝမွးြွားေဲ့သည်။ သူသည် National University of Laos မှ ေရီးသွားလုပ်ငန်း အထူးမပုမြင့် 
ဘွဲ့ရရှိေဲ့ မပီး လက်ရှိတွင် ဆရာတစ်ဝယာက်အမြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ သူသည် 
Room to Read လာအို မှ ၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၅ တွင် ကျင်းပမပုလုပ်ေဲ့ဝသာ စာဝရးသူများ 
အလုပ်ရုံဝဆွးဝနွးပွဲများကို တက်ဝရာက်ေဲ့သည်။ 

Vongsavanh Damlongsouk သည် ၁၉၇၃ ေုနှစ်တွင် Vientiane ၌ ဝမွးြွားေဲ့ မပီး Village 
Focus International တွင် အစီအစဉ် အရာရှိအမြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ သူသည် Ac-
tion with Lao Children, Shanti Volunteer Association of Japan နှင့် Room to 
Read လာအို အစရှိသည့် အြွဲ့အစည်းများအပါအေင် အြွဲ့အစည်းဝပါင်းများစွာအတွက် 
ကဝလးစာအုပ်များကို သရုပ်ဝြာ်ဝရးဆွဲဝပးေဲ့ြူးသူ မြစ်သည်။

The cicada loves to sing, but she wants to learn some new songs. She tries singing 
with the doves, but she cannot learn their songs. She tries singing with the myna 
birds, but she cannot learn their songs. She tries singing with the crickets, but she 
cannot learn their songs either. Do you think the cicada will ever have a chance to 

sing new songs?



စီစီက သီချင်းဆိုရတာကို နှစ်သက်တယ်။ သူ 
သီချင်းအသစ်လတွကို ဆိုကကည့်ချင်လေတယ်လေ။ ဒါေဲ့ 
တပခားငှက်လတွေဲ့ ေိုးမွှားလေးလတွဆီမှာ သီချင်းလတွ 
သင်ဖို့ အေည် ထွက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူ့သီချင်းကို စီစီ 

သီဆိုပဖစ်မှာေါေိမ့်။ 


