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ထုတ္ေဝမႈမွတ္တမ္း 

 

ကဗ်ာပုဒ္ေရ း ၂၉ ပုဒ္ 

ပီဒီအက္ဖ္ ထုတ္ေဝျခင္း း ပထမအႀကိမ္ 

ထုတ္ေဝေန႔စြဲ း ၅-၈-၂ဝ၁ဝ 

အုပ္ေရ း ကန္႔သတ္မထား 

စုစည္းသူ း မေနာ္ဟရီ 

ပုံတူပန္းခ်ီ း ပန္ဒုိရာ 
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ရစ္သမ္ေလးတစ္ခု 

 

(၁) 

ကုိယ္ၿမင္းကုိယ္စုိင္းတာပ ဲ

စစ္ကုိင္းဟာ 

စၾကဝဠာအၿပင္မွာဆိုရင္လည္း  

ေရာက္ေအာင္သြားမယ္ 

(၂) 

ကုိယ့္ေလွကုိယ္ထုိးတာပ ဲ

ပဲခူးဟာ 

သမုဒၵရာရဲ႕ အၿခားတစ္ဖက္မွာဆုိရင္လည္း 

ေရာက္ေအာင္သြားမယ္ 

(၃) 

ကုိယ့္ဘဝကုိယ္ေဆာက္တာပဲ 

ပါးႏြဲ႕တဲ့ဆပ္ၿပာပူေဖာင္းကေလး ၿဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ 

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္က်မွ 

ထစ္ခ်ဳန္းသံလွလွန႔ဲ 

ေပါက္ကြဲၿပသြားမယ္။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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တစ္ဝက္တစ္ပ်က္မွတ္တမ္း 

 

ပထမေၿမာက္ ရဲရင့္ၿခင္းအၿဖစ္  

အေမက ငါ့ကုိဆြဲဖြင့္တယ္ 

ယမမင္းရဲ႕ ၾသဝါဒက ၿပကၡဒိန္ေတြကုိ ေဟာင္းၿမေစရဲ႕ .. 

 

ငါ့ရင္ဘတ္ထဲမွာက မီးပြင့္ဖဲခ်ပ္ေတြတစ္ထပ္ၾကီး 

ငါေၿပာလိုက္တဲ့ ဓားသြားတစ္ခြန္းက 

နတ္ဆုိးအေပါင္းကုိ ေရမြန္းေစခဲ့ၿပီတဲ့ 

 

ငယ္ငယ္ဝံ့ဝံ့ေလာကဓံန႔ဲ 

ေဆာင္းဦးေလေၿပကုိပန္ခ်င္တဲ့ေကာင္ 

မေရးရေသးတဲ့ အကၡရာတစ္ေၾကာင္းဟာ 

ဘယ္လက္န႔ဲ ဝွက္ထားတ့ဲ ၿဗတ္ေစာင္းပ ဲ

 

ေသနတ္တစ္လက္ရဲ႕ ေၿပာင္းထဲမွာ 

က်ည္ဆံလုိ ငါဂူေအာင္းဖူးတယ္ 

ငါ့ဝိညာဥ္ထဲက မီးခိုးေပ်ာ့ေပ်ာ့အသံမ်ား 

နကၡတ္ဦးလုိ ပ်ံေစသား …။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ထီးကေလး 

 

ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္းကင္သည္မို႔ၿပာအု႔ံမႈိင္းလ်က္ရိွ၏ 

ကၽြန္ေတာ့္ေတာင္ကုန္မွာခတၱာရနံ႔တုိ႔ ထစ္ၿခဳန္းၿပီ။ 

 

ကၽြန္ေတာ္ မိုးရြာေတာ့မည္ေလာ ဟု ၿငိမ္သက္ေတြးေတာရင္း 

တစ္ခါတုန္းက ထီးကေလးကုိ သတိရေနမိေတာ့၏ .. 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ၿပဳစားခ့ဲတ့ဲသူ 

 

မေန႔ကမွ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိငု႔ံကုိင္းၾကည့္မိရဲ႕ 

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဝင္သက္ထြက္သက္ကေလးေတာင္ အရပ္အေတာ္ၿမင့္ခဲ့ၿပီ။ 

 

လမ္းထိပ္က ေသြးေႏြးသတၱဝါေတြအတုိင္းပါပ ဲ

ေလာကဓံခြန္းၾကီးခြန္းငယ္ေတြၾကားမွာ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာလည္း ဝူးဝူးဝါးဝါး န႔ဲ လူအၿဖစ္ ပြင့္ခဲ့ရတာပါ။ 

 

တကယ္ဆို ကဗ်ာဟာ အခ်စ္ဦးမသိေအာင္ ေရးရတဲ့အရာေပါ့ 

က့ံေကာ္န႔ဲ အဖူးေရာအပြင့္ေရာ လြဲခဲ့ရသလုိမ်ိဳး ဘာညာဘာညာ 

အဲဒီလုိ မာယာအမႈကိုလည္း ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ၿပဳခဲ့ဖူးၿပီ ။ 

 

တစ္ရံတစ္ခါေလပူအေဝ့ေတြမွာေတာ့ 

လမ္းေလွ်ာက္သူတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာဘာဝ တုန္ခါယိမ္းေသြ႕ဖူးတယ္ 

အဲဒါကလြဲရင္ သူလုိကုိယ္လုိ ေလာက္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္မေကြ႕ေကာက္ခဲ့ပါဘူး။ 

 

ကၽြန္ေတာ္န႔ဲသိုးထိန္းတုိ႔ ခုလုိမ်ိဳး စကားစိမ္းဆုိၾက 

ေအာ္ .. တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္ 

ကၽြန္ေတာ္မပါပဲလည္း ဧရာဝတီဟာ စီးၿမဲစီးေနလိမ့္မယ္ 

အဲဒါကုိေၿပာဖုိ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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မုန္႔ၾကိတ္ဆုံလုပြ ဲ

 

ဆီမထည့္ႏိုင္တဲ့ တံခါးေၾကာင့္ ေၿခေထာက္ေတြ တအီအီ ဝင္လာၾက 

သူတုိ႔မႈတ္ထားတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ပဲ ငါ့ကုိ ေဖာင္းက ဲေဖာက္ၾက…။ 

 

အဲဒီလုိန႔ဲပဲ နတ္ေတြကေတာင္ ကစားရမလုိ နားရမလုိ 

(ငါလုိေကာင္အတြက္ကေတာ့ ေၿပာမေနနဲ႔ေတာ့..) 

 

ေသခ်ာတာက ငါဟာ ေႏြေတြလုိ ေဆာင္းစား သတၱဝါမဟုတ္ဘူး 

ေၿဖေဆးကုိင္ၿပီး ပြင့္ေပးမယ့္ ပဒုိင္းပန္းလည္းမဟုတ္ဘူး 

ဒါေပမယ့္ ထားလိုက္ပါတယ္ ေမ့ထားလိုက္ပါတယ္… 

 

 

ရိွသမွ် လင္းစရာေဝစရာေလးေတြကုိ ေသခုိင္းလုိက္ၿပီ 

ဘယ္ေတာအုပ္မွာမွ သစ္ပင္နံပါတ္ေၿပာၿပီး အၿမစ္မခ်ခ်င္ဘူး 

ေသာၾကာေန႔အခ်င္းခ်င္း အပ်င္းခံရရင္ … နာတယ္. 

 

လံွတံက ေခၚလို႔မလိုက္ရင္လည္း ပင္အပ္ယူၿပီး လာမစုိက္န႔ဲ 

မင္းတုိ႔ ေက်နပ္ရင္ ငါလုိေၿမက နိမ့္ၿမ ဲနိမ့္ေပးလိုက္မယ္ 

လၿပည့္ဝန္းကုိ ပိန္ခၽြန္းခၽြန္းထုိင္ၾကည့္ေနရရင္ပဲ .. ငါ့အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

      

တာရာမင္းေဝ 
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သိဟ္ရာသီဝတ္ရုံ 

 

အမုံအဖူးေတြၿဖစ္ခဲ့ၿပီးမွေတာ့ အပြင့္ဆက္ၿဖစ္ရေတာ့မွာေပါ့ 

ဒါေပမယ့္ .. 

အဲဒီေန႔ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သစ္ပင္ကေလးေတြ ၿပန္ေရာက္မလာၾကေတာ့ဘူး။ 

 

မ်က္ႏွာေပၚ ဖိနပ္မခၽြတ္ပဲ တက္လာတ့ဲအၿပံဳးကုိ 

မုန္းတယ္ … 

သုညဝင္စားသလုိလိုန႔ဲ ကုိယ္ကပဲ ေကြ႕လ်ားဝုိင္းစက္ 

ၿပီးဆုံးသည္ထိ တုိင္ေအာင္ အိမ္ထရံမွီၿပီး ရွက္ရတယ္။ 

 

ခုေတာ့လည္း မဆင္မၿခင္ လိမၼာလိုက္ပါၿပီ 

ဂီတေတြကုိ ပုိပိုလုိလို တီးမႈတ္ယူမသြားေတာ့ဘူး 

မုေယာအပြင့္ကေလးကုိလည္း ေၿမၿပင္ဆီ ၿပန္ပစ္ေပးလိုက္ၿပီ။ 

 

၁၈း၀၀ နာရီ 

ရထားဟာ လွလွပပၾကီး တံခါးဖြင့္ ဝင္ေရာက္လာပါရဲ႕ 

ဒါေပမယ့္ 

အဲဒီအိမ္ကေလးမွာ ဘူတာက ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီးတာ ၾကာၿပီ။       ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 



 

 
www.manorhary.net 10 

တစ္ေန႔တာ 

 

ေတြ႕ၾကေတာ့လည္း အဲဒီသီခ်င္းၾကီးဟာ မ်က္ႏွာမသာမယာန႔ဲ 

ဝုိ႔ဝို႔ေဝးေဝး အသံၿပဳလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို တံတ်ာေတရွင္တယ္ 

စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ေနာက္ဆုတ္ေပးၿပီး နားခ်ဥ္ခဲ့တယ္ ။ 

 

မရဲပ ဲရင့္တဲ့ အတင္းေၿပာသူေတြနဲ႔လည္း ဆံုတယ္ 

စာမ်က္ႏွာကုိ ေသေနတ့ဲ ဗံုလုိ တီးခတ္ၿပီး လက္ရံုးေရးၿပတယ္ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာပ ဲ.. ေတာ္ေတာ့ .. ေတာ္ေတာ့ လို႔ 

ကုလားအုတ္ၾကီး တစ္ေကာင္က ေအာက္အီးအီးဝင္ “ အြတ္” တယ္ 

ၿပီးမွ သူတို႔ခ်င္း မိတ္ၿဖစ္ ေဆြၿဖစ္ စကားဆက္မ်ားတယ္။ 

 

ကုိယ့္ေၾကာင့္ပဲ သူ႔ကိုယ္သူ သီးခံထားရသလုိ ဘတ္စကားက ေၿပာတယ္ 

ဝါသနာပါတုိင္း ေရႊမန္းတင္ေမာင္ လုပ္လုိ႔မရမွန္း သူမသိဘူး 

စာေရးၾကီးကလည္း ဒႆန ဟၿပဲနဲ႔ တစ္ခရီးစာေနထုိင္တယ္ 

ကၽြန္ေတာ္ကလည္း လူပဲ နည္းနည္းနဲ႔ၾကဲၾကဲေတာ့ စိတ္ညစ္တယ္ .။ 

 

အိမ္ေရာက္ၿပီ 

ကုိယ့္ကုိဖြင့္တဲ့ေသာ့ကေလး ကုိယ္ၿပန္ေကာက္ရလိုက္ၿပီ 

၁ ၁/၂ လ ရိွတဲ့သားကေလးက ‘ ေအး … ေအး ” လုိ႔ လွမ္းေခါင္းညိတ္တယ္ 

ခ်မ္းေၿမ႕လုိက္တာကြယ္ ခုမွပဲ အေမာေတြ တေဗာက္ေဗာက္ ကြာက်တယ္ .. 

 

စိတ္ခ်သား 

အေဖ အိမ္ကုိၿပန္လာခဲ့ၿပီပဲ .. တၿခား ဘယ္ကုိမွ မၿပန္ေတာ့ဘူး ….။    ။ 

တာရာမင္းေဝ 



 

 
www.manorhary.net 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ပူေဖာင္းကြဲသူ 

 

ဟုိတုန္းကေတာ့ ပူေဖာင္းကေလးေတြလုိ ၿဖဴေမြ႕ပါးလ်ား 

အဲဒီေႏြရာသီေလးကုိ ဘယ္သူမွ ခုိးမစားခဲ့ၾကဘူး ။ 

 

ၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ ရင္ဘတ္ကို ၾကယ္သီးဖြင့္ၿပီး ၾကည့္လုိက္ရင္ 

တိမ္ေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ တြန္းမလဲွတတ္တဲ့ ေကာင္းကင္.. 

…… ၿမင္ရတယ္။ 
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ေနာက္ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ကၽြတ္ကၽြတ္ရြရြ ေဝးကြာသြား 

ဘဝသံသရာ သီခ်င္းထဲကလုိ ရထားၾကီး မဟုတ္ေတာ့ဘူး 

အကုိင္းခ်င္း မတူေပမယ့္ ဒီအတုိင္းပြင့္ၾကလိမ့္မယ္ လုိ႔ 

…. ကၽြန္ေတာ္ ထင္မွတ္မွား … 

 

ၿမိဳ႕ကေလးကုိ သတိရမိတဲ့တစ္ေန႔ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတိမရတဲ့ နယ္လြန္သားေတြၿပန္လည္ ဆုံေတြ႕ၾက 

ေမေမရယ္ .. 

ပူေဖာင္းကုိ မန္းမႈတ္သလုိ မႈတခ္ဲ့မိတဲ့အတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဝလုံးတစ္လုံးစာ စိမ့္ၿပီး ရွက္ခဲ့ရေပါ့ ..။ 

 

အဲဒီမွာ .. 

တခ်ိဳ႕ဟာ ရယ္သလုိေမာသလုိ အေမွာင္ပြက္ပြက္ထ 

တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း 

လိမၼာပါးနပ္လြန္းတဲ့ အလင္းတန္းၾကီး အၿမီးႏွစ္ခြနဲ႔ …။ 

 

ေမေမ… 

အားလုံးက မမွားရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ မွားေပးလိုက္ပါတယ္ 

ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ..အဲဒီပူေဖာင္းေလးကုိ အသစ္ၿပန္မႈတ္ဖုိ႔ 

နက္ၿဖန္ခါမွာ .. ၿမိဳ႕ကေလးဆီ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ဆက္ၿပန္လာမယ္။       ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ငါ့ရဲ႕ သဲကႏာၱရမွတ္စု 

 

ဓမၼေတးသံေတြကုိ တဝီးဝီး ၾကားေနရတယ္ 

တနလာၤအၿဖဴကလည္း ေႏြတလူလူမွာ ဆုေတြေတာင္းလို႔ 

ကုိယ္ပုိင္ သကၠရာဇ္ (၃၀) ေက်ာ္ခ်ိန္မွာ တစ္ကိုယ္ရည္ဖြဲဖြဲရြာတယ္ 

ေကာင္မေလးရယ္ .. 

ဘယ္လုိ ႏွင္းရာသီမ်ိဳးက်မွ .. ၿမိဳ႕တံခါးက ပြင့္မွာလ ဲ

နက္ၿဖန္ခါမဟုတ္ရင္ေတာင္ နက္ၿဖန္ခါမွာ ၿပန္လာပါ 

နင့္နာမည္ေလး ရနံ႕ တဝူးဝူးကုိ 

သင္းကြဲ ဘီလူးၾကီးလုိ ငါ .. ေအာ္ေခၚေနမိတယ္။   

 

တခ်ိဳ႕အလြမ္းေတြက ေတာ္ရံုတန္ရုံ ဒိုေရမီဖာ န႔ဲ မရဘူး 

တၿခားကဗ်ာဆရာေတြလုိလည္း ပင္လယ္ကုိ ပြတ္သီးပြတ္သပ္ မလုပ္ခ်င္ဘူး 

ကုိယ့္ကုိကိုယ္ မုိးကေလးညိဳလုိက္ၿပီး ၿပန္ဆင္ၿခင္တယ္ .. 

ေသခ်ာတယ္ ေကာင္မေလးရယ္ ..ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ လြမ္းတယ္ ..။ 

 

အုတ္န႔ဲ စီထားတဲ့ နတ္ဆုိးနီနီမ်ားကလည္း 

တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ၿပားလ်ားၿပီး လာရပ္မေနဘူး 

တကယ္ေတာ့ ဘာမွမရိွဘူး .. ဘာမွမရိွလို႔ ဘာမွကို မရိွဘူး 

ေနာက္ဆံုးမွာ .. ဥကၠာပ်ံ တစ္ခဲလုိ စုန္းဝုန္း နစ္ၿမဳပ္ဖို႔ 

(မွတ္မွတ္ရရၾကီး ..) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ကို ငါ့ ဓားေကာက္န႔ဲ ထစ္လိုက္တယ္...။  ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ရည္းစားစာ 

 

စာရြက္ေပၚမွာ နင့္ကုိခ်စ္ရုံန႔ဲေတာ့ 

ငါ့ဘဝ မင္ကုန္တာပဲ အဖတ္တင္လိမ့္မယ္။ 

 

မပ်ံသန္းႏိုင္တဲ့ ငွက္လို႔ေၿပာတိုင္း 

ပင္ကြင္းငွက္ကို ေၿပးၿမင္ရင္ 

နင့္ကုိ ငါ မေခၚခ်င္ဘူး 

 

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဖတ္ဖုိ႔ေရးတ့ဲစာမဟုတ္လုိ႔ 

ေက်ာင္းသြားေဖာ္ေလး ဖတ္ေစခ်င္တာ 

ငါ့ေစတနာပါ ..။ 

 

နင့္ႏွလံုးသားကုိ ဖုန္းေခၚပါ 

ၿပီးမွ ငါ့ကို စာၿပန္ပါ …။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ၾကာခ့ဲၿပီ 

 

တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ဆုိေနရတဲ့ သီခ်င္းေပမယ့္ 

မပ်င္းပါဘူး 

ဘဝက ေၿခဆင္းထုိင္ေနရုံေလးနဲ႔ေတာ့ 

အဲဒီလုိ မေၿပာၾကပါနဲ႔ ..။ 

 

ေတာင္စြယ္မွာ ေနကြယ္တာကုိ ၿမင္သားပ ဲ

ဘာၿဖစ္လဲ 

အဲဒီ ဓားက မလြဲခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာင္ 

ငါကလည္း မၿပိဳလ ဲခဲ့ပါဘူးကြယ္။ 

 

ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းသံကုိ မၾကားရတာ ၾကာၿပီ 

တစ္ေယာက္တစ္လမ္းစီ မသြားရတာလည္း ၾကာၿပီ 

ကုိယ္ကတၿခား သူကတၿခား ၿဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ 

ဘယ္သူကမွ မလြဲမွားခဲ့ၾကတာလည္း ၾကာၿပီ … 

 

ဘာေတြၿဖစ္ခဲ့ ၿဖစ္ခဲ့ 

ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိ ေၿပာေၿပာ 

ငါ့အတြက္ေတာ့ 

ေနသံ လသံ ေရာေနခ့ဲတာလည္း … ၾကာၿပီ ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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စုန္းတုိက္ခံရတ့ဲေန႔ 

 

သူမ်ား ဝတ္ထားၿပီးသား 

မ်က္ႏွာအေဟာင္းၾကီးနဲ႔ေတာ့ 

ဘဝမွာ လူမလုပ္ခ်င္ဘူး 

လံကြတ္တီေစာ္ နံတယ္ ..။ 

 

ကဆုန္ေပါက္ ေၿပးေနတဲ့ အုန္းခြံေရာင္ တိမ္တစ္စင္းရယ္ 

မန္းမႈတ္ၿပီး ငါပစ္ဖမ္းလိုက္တဲ့ ၾကိဳးကြင္းတန္းလန္းရယ္ 

ေလာကဟာ ေနရတာ မေလ်ာ့မတင္းၾကီးပါပဲကြယ္ ..။    ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 

၂၇.၅.၂ဝဝ၂ 
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ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ စာေမးပြ ဲ

 

အဲဒီစာအုပ္က 

သူ႔ကိုယ္သူကဒ္ထူအကႌ်ၤနဲ႔ၿပန္ခ်ဳပ္တယ္ 

အဘိဓာန္ နည္းနည္းလုပ္မလို႔ ..တဲ့။ 

 

စီးကရက္ကေၿပာတယ္ 

သူ႔ကို ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားမွာ တပ္ရင္တပ္ပါ 

တံေတြးနဲ႔ လာမကပ္ပါနဲ႔ ..တ့ဲ 

(ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္ေလ) 

 

ဖိနပ္က 

ေလွကားေၿခရင္းမွာ ရပ္တယ္ 

သူ႔အေမက 

အလွဴအိမ္ေတြဖက္ မသြားဖို႔ မွာလိုက္တယ္။ 
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တီ … တီ …တီ 

နာရီက သူ႔ကုိယ္သူ ႏႈိးစက္ေပးခ်င္လွၿပီ 

မ်က္မွန္က ႏုိးၿပီး မ်က္လံုးက မႏုိးဘူး 

ဆုိးလုိက္တာ။ 

 

ေဂါက္သီးရုိက္တံကလည္း 

ေၿမၾကီး ထရံမွာ သူ႔ကိုခ်ိတ္ထားလိုက္ပါ တဲ့ 

“ က်င္း” ေတြကုိ နာခံရတာ “က်ဥ္း ” တယ္ဆုိပဲ .. 

 

ေဆးပုလင္းကုိ စားပြဲေပၚတင္ထားလိုက္ေတာ့ 

ေဖာ့ဆုိ႔လို 

ကၽြန္ေတာ့္ကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ 

 

အဲဒီမွာ 

ခင္ဗ်ားအတြက္ ေၿခၾကြခ 

ေလွ်ာက္ၿပလိုက္စမ္းပါ 

ဆင္မ ယဥ္သာ .. 

 

တာရာမင္းေဝ 

(ေရဆင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသုိလ္ မဂၢဇင္း) 
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သံေဝဂ 

 

ရုပ္နဲ႔နာမ္က လက္ခုပ္တီးလိုက္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ လူအၿဖစ္ ၿမည္ဟည္းလာသလား 

ကုိယ့္အသံကုိ တစ္ပါးသူၾကားသြားမွာ 

… အားနာလုိက္တာ..။ 

 

စီးကရက္ကုိ တဟြတ္ဟြတ္ ေသာက္မိတာလား 

ေခ်ာင္းကုိ မီးညိွၿပီး ဆုိးေနတာလား 

ကၽြန္ေတာ့္မွာၿဖင့္ စြတ္စုိ ဖ်ားနာခဲ့ရၿပီ။ 

 

ေမေမေရ .. 

ေၾကြရင္လည္း ေၿမမႈန္ေတြနဲ႔ ဓာတ္ၿပဳရတာေပါ့ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကုိက္ခဲေညာင္းညာေနတဲ့ ေလာကအဝါတစ္ပြင့္ပါပ ဲ

ခုေတာ့.. 

ေလအလာကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ရနံ႔ခ်ိဳခ်ိဳေတြ ပြင့္ရပါဦးမယ္။  ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 

၂၀၀၂၊ ဇူလိုင္၊ ကလ်ာ 
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ေသေနတ့ဲကဗ်ာ 

 

လြမ္းတယ္ 

သက္တံရဲ႕ အဲဒီဘက္အၿခမ္းေလးကုိ လြမ္းတယ္ 

မၿပယ့္တၿပယ္န႔ဲ လူနံ႔သင္းရတာကုိလည္း မုန္းတယ္။ 

 

စိတ္ထဲမွာ မီးစုန္းေတြ အခါခါပြက္ထခဲ့ 

က်ဥ္းက်ဥ္းကေလး ဆိုေပမယ့္ ကုိယ့္တြင္းကုိ ကုိယ္တူးခဲ့တယ္။ 

 

ဘယ္တုန္းကမွ မဖူးပြင့္ခဲ့သလုိ 

ႏွစ္ေတြဟာ ပြတ္ကာသီကာ ၾကာခ့ဲၿပီ။ 

 

ေဝးရမွာကုိ စပယ္တစ္ပြင့္စာေလာက္ ၾကိဳသိပါရဲ႕ 

ဒါေပမယ့္ 

ပူအုိက္စြတ္စုိတဲ့ အဲဒီလမ္းကေလးမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ အတူတူမုိးခုိခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

အရႈံးကုိ ဘယ္လုိ သဲကႏၱာရေတြနဲ႔ ၿခယ္မႈန္းရမွာလ ဲေၿပာပါ။ 

 

ဝန္ခံပါတယ္ 

ေဆာင္းၿမ အမႈန္ေတြကုိ ေတြ႕တိုင္း တလ့ဲလဲ့ ေၿပးေကာက္ 

“ တစ္ခြက္တည္းပါ ” လုိ႔ ေၿပာဆုိခြင့္ေတာင္းၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္က ပင္လယ္အေဟာင္းကုိ ခပ္ေသာက္ခ်င္ေနတုန္းပဲ။      ။ 

တာရာမင္းေဝ 

၂ဝဝ၂၊ဇူလိုင္၊ေတးကဗ်ာ 



 

 
www.manorhary.net 21 

 

 

ေသလူ 

 

ငါဟာ … ၿမားတစ္လက္ၿဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ 

ဒါေပမယ့္ .. ဘယ္ဝါးက်ည္ေတာက္ကိုမွ  ဒူးမေထာက္ခဲ့ဖူးဘူး။ 

 

ငါဟာ.. ဓားတစ္လက္ၿဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ 

ဒါေပမယ့္ .. ဘယ္ဓားအိမ္ထဲမွာမွ အိပ္မက္မက္မေနခဲ့ဖူးဘူး။ 

 

ေနာက္ေတာ့ 

ငါဟာ .. အကၡရာတစ္လံုးၿဖစ္သြားတယ္ 

ငါ့ကုိယ္ငါ ၿပန္ဖတ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ 

 

အဲဒီလုိန႔ဲ 

 ငါဟာ .. အရက္တစ္ပုလင္း ၿဖစ္သြားတယ္ 

ငါ့ကုိ ဘယ္သူက ဝင္ပလုတ္က်င္းမလဲဆိုတာကုိ 

….. ေစာင့္ေနတယ္။        ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 

၂ဝဝ၂ အုိင္ဒီယာ 
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အိမ္လည္ထြက္တ့ဲေန႔ 

 

နတ္သမီးပုံၿပင္ေလးေၿပာၿပပါ 

ဘာပဲေၿပာေၿပာ ၾကားခ်င္လို႔ပါ … 

 

နတ္သမီးပုံၿပင္ေလးေၿပာၿပပါ 

ဘာပဲေၿပာေၿပာ.. ၿမင္ခ်င္လို႔ပါ … 

 

နတ္သမီးပုံၿပင္ေလး ေၿပာၿပပါ 

ဘာမွမရိွဘူး ဆုိေပမယ့္ .. တစ္ခုခုမ်ား ရွိမလားလို႔ပါ ..။      ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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အလကားလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကား 

 

တစ္ဘဝလုံး အရက္ေစာ္နံသြားရတ့ဲ အေၾကာင္းကေတာ့ 

ရုိးရိုးေလးပါပဲ .. 

ကုိယ့္ကုိကိုယ္ ပုလင္းကြဲနဲ႔ ခြဲၾကည့္တာပါ။ 

 

ဟုိေန႔က ဘုံဆိုင္ထ ဲငုံ႕အဝင္ ..ခေရပင္ၾကီးနဲ႔ ပက္ပင္းတုိးၿပီး 

၁၉၉၆ .. မုိးစက္ေတြ ..တနင့္နင့္ .. ေဝတယ္ .. 

 

အၿမည္းမရိွဘူး တြဲေသာက္ရတဲ့လူၾကီးက တူးေစာ္နံတယ္ 

ခုႏွစ္စင္ၾကယ္ေၿပာင္ ဂၽြမ္းတစ္ဝက္ေထာင္တာေတာင္မွ 

ငါလို (၁၂)နာရီေကာင္ကို ဘယ္သူကမွ အေပါင္မခံဘူး … 

 

မၾကာခင္ အိမ္ၿပန္ေတာ့မွာပါ 

တစ္ခြန္း ႏွစ္ခြန္း အနစ္မြန္းခံၿပီးရင္ ၿခဴသံေပးလုိက္ရုံပါ 

သူ႔လမင္းကုိ .. ကုိယ္ လက္လွမ္း မမီေၾကာင္း ေၿပာရတာ 

ပုလင္းနံပါတ္ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ကို ခါးတယ္ ..။ 

 

ကုိယ္ထင္တယ္ 

က်မ္းစာထဲမွာ မပါတာေတြ ရိွေကာင္းရွိႏုိင္ရဲ႕ 

အာဒမ္က … 

    ဧဝ ကုိေပးခ့ဲတာ … 

   နံရိုးတစ္ေခ်ာင္းထ ဲမဟုတ္ေလာက္ဘူး။          ။ 

တာရာမင္းေဝ 
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ၿဒပ္မ့ဲလူ 

 

အလင္းအလ်ဥ္န႔ဲ ငါ ပ်ံသန္းသြားေနရဲ႕ 

ဒါေပမယ့္ .. 

စၾကဝဠာၾကီးက က်ယ္လြန္းေတာ့ 

ဘယ္ကုိသြားသြာ းဘယ္ကိုမွ မေရာက္ခဲ့သလုိပဲ … 

တစ္ေယာက္ေယာက္က ငါ့ကုိ ခူးယူေနသလုိလည္း .. 

..           ….       …… ခံစားရတယ္ 

အေရြ႕သုညမွာ … ငါ … ေၾကြက်ေပးခဲ့ပါ့မယ္။            ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ႏွစ္ခ်ိိဳ႕ေကာ္ဖီ 

 

ႏွစ္ေတြၾကာခဲ့ေပါ့ 

ဒီေလာက္ ေလာင္မီးက်ခဲ့တာေတာင္ 

အဲဒီ မ်က္ႏွာေလးက 

ငါ့အတြက္ တသြင္သြင္ လွပေနတုန္းပဲ။ 

 

အနမ္းေတြ .. 

ငါ့အတြက္မုိ႔ ရြာသူ ဖမ္းစားတာ ခံရေလတယ္ 

ၿမင္းတစ္ေကာင္မွ မက တ့ဲ ရထားလုံးအိမ္ထဲမွာ 

ငါ .. ဘယ္ကုိေၿပးမလ ဲ.. 

 

ကုိယ့္ကုိကိုယ္ တစ္ပြင့္ခ်င္း ၿပန္ခူးၾကည့္ေတာ့လည္း 

ဆူး … စူးတာပါပ ဲ

စားပြဲစြန္းက ဖန္ခြက္လို 

ေထာင္းလေမာင္းေၾကက်ကြဲၿပန္တယ္ ႏွင္းဆီေစာ္နံတယ္ 

 

အခ်စ္ေဟာင္းေရ 

ကုိယ္ေလွစီးေၾကာင္းေတြလည္း ေၿပာင္းၿပန္စီးေမ်ာခ့ဲေပါ့ 

လြန္ေလၿပီးေသာ စေနနံနက္တစ္ခုကုိ လြမ္းၿမ ရီေဝရင္း 

……………….     ………………      …………… 

(ဒီကဗ်ာကုိ ကုိယ္ဆက္မေရးခ်င္ေတာ့ဘူး) 

 

မင္း… ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ ..။         ။ 

တာရာမင္းေဝ 
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ဘက္ခ်င္းေၿပာင္းၿပန္ရန္ပြဲ 

 

ဒဂၤါးၿပားကုိေတာင္ လက္န႔ဲ မလွည့္ႏိုင္ပ ဲ

ဘီယာဆုိင္ထိုင္ေသာက္သူလို 

ဘဝက တစ္ခြက္တည္းနဲ႔ ငုိတယ္။ 

 

သူ႔မွာၿဖင့္ လူညြန္႔တံုးရုံတင္မဟုတ္ပဲ 

လူပန္း လူပြင့္ပါ ဘုန္းဘုန္းလဲၿပီ တဲ့။ 

 

အပြဲပြဲ ရႈံးခဲ့သမွ် သည္ပြဲမွာလည္း မႏုိင္ဘူး 

ဖရဲသီးတန္မယ့္ 

သၾကားၿဖဴးခံထားရသလုိမ်ိဳး … နာတယ္။ 

 

ကြာ… 

မင္းကုိငါ .. ဘယ္ႏွစ္ခါ မီးဖြင့္ေပးရမလဲ 

ငါလည္း အခုမွ သံခ်ပ္ကာအက်ီ ၤ ခၽြတ္ၿပီးကာစ … 

 

တံခါးကုိ ပုိဟလုိက္ရင္ အလင္းေရာင္ ပုိရမွာေပါ့ 

မင္းမယုံရင္ ငါ ဘယ္သူ႔ကို ေမးေပးရမလ ဲ… 

 

အဲဒီလုိန႔ဲ 

ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝေလး 

ဓမၼသီခ်င္းတစ္ပုဒ္စာ ေဝးသြားတယ္။     ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိေသာၾကာ 

 

လူခိုးလူေငြ႕ေတြကုိ ဝပ္ေခ်ာင္းၿပီး သူ႔ကုိယ္သူ ေစာင္းသံထြက္ေအာင္ 

ညွစ္ခ်တယ္ 

စကားစၿမည္ ေလးငါးလွမ္း ေလာက္န႔ဲတင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ထမ္းစင္ေပၚ 

ပါသြားေလရဲ႕  

 

ေၾကာင္သုိးလုိ ေအာ္ဟစ္တတ္ရုံန႔ဲ ၿပာသုိပင္ေပါက္ေတြ 

မတ္တတ္ရပ္ၾကပါ့မလား 

ခုထက္ထိ သူ႔မွာက က်မ္းၾကီး စကား က်မ္းငယ္ၾကားၿပီး .. ၿပားတုန္း … 

 

ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားတယ္ … 

တိတ္တဆိတ္ ကခုန္လိုသူအတြက္ တကယ္ဆုိ ဘာ “ဗုံ ”မွမလုိအပ္ပါဘူး 

တခ်ိဳ႕ ေညာင္ပင္ေတြလုိ နံရံမွာ တစ္လစ္ၾကီး ခ်ိတ္ေနရတာကသာ … 

စိတ္ပိန္စရာ ..။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ငါ့ဖေယာင္းတုိင္ကုိ … ဘယ္သူမီးမႈတ္သြားသလဲ 

 

သူတို႔အယားေၿပဖုိ႔အတြက္ ငါ့ကုိလာကုတ္ၿခစ္ၾကတာလား 

ငါ့မွာသာ ခိုးခုိးခစ္ခစ္ေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ၿဖစ္ေနရ … 

 

ဒီေန႔အထိေရာက္ေနၿပီးတာေတာင္မွ 

မနက္ၿဖန္ကုိ လွမ္းၾကည့္လုိ႔မရႏုိင္တဲ့ ဘဝမွာ 

ငါ .. ဘာလုပ္ေပးရမလဲ 

 

ဓနိမုိး ထရံကာ အလြမ္းကေလးနဲ႔ 

လမ္းေဘးမွာ လဲရင္ေကာင္းမလား … 

 

အစတည္းက 

ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ ေအာက္ဆုံးထပ္မွာ ေနခ့ဲတဲ့ ေကာင္ပဲ 

ေသခ်ာတာက 

ဧရာဝတီ တစ္စက္ႏွစ္စက္ေလာက္န႔ဲေတာ့ 

သူတို႔ ငါ့ကုိ ပက္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ 

 

မူးတယ္ 

တံဆိိပ္ဆြဲအခြာခံလုိက္ရတဲ့ ပုလင္းလုိပဲ 

 

ငါ့ဘဝဟာ ဝတ္လစ္စလစ္န႔ဲ စားပြဲေပၚမွာ ၿငိမ္လုိ႔ …။             ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 

က်မ္းကုိး .. “Who moved my cheese” by Dr Spencer Johnson 
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ေလ်ာ္ေၾကး 

 

အသင္၌ 

ပ်ိဳးမၾကဲေသာ လက္တို႔သည္ 

ရိွၾကကုန္၏ . 

 

ငါတို႔၏ ေကာက္ရိတ္သိမ္းပြဲသုိ႔ 

အိပ္မက္ထဲ၌ပင္ 

သင္ … လာရန္မလုိ ….။             ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ေၿမမႈန္ေတာလား 

 

အူေဝ လြင့္လူးေနတဲ့ ၿမဴမုိးေတြ ေအာက္မွာပ ဲ

သူၿပန္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ 

 

အုိ ဘုရားသခင္ .. 

ေၿမဆီသုိ႔ တိုးဝင္လာၿပီၿဖစ္ေသာ 

သူ႔ကို ၿမင္ပါ။ 

 

သူဟာ 

လူသားအရည္ၿပားန႔ဲ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ 

ေနၿမင္လၿမင္ လူသားတစ္ေယာက္ပါပဲ။ 

 

သူ႔ကို  

ကုလားအုတ္ေတြ မုိးဝင္ခိုလုိက္ၾကတယ္ေလ။         ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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သံဆူးၾကိဳး 

 

အခုလို … တိမ္ခုိးရာသီ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုတုိင္ေအာင္ 

ၾကာ …..    ခဲ့ ……. တယ္။ 

 

သီခ်င္းေတြနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကုတ္ၿခစ္ 

ဂစ္တာေပ်ာ့တစ္လက္လိုလည္း ဆန္႔ေမာ့ညြတ္ေကြး 

သူ႔နာမည္ကို 

ေခြးေရ ပုရပုိဒ္ မွာမေရးဘူးလုိ႔လည္း 

ၿငင္း …….. ခဲ့ ……….. တယ္။ 

 

နားလည္ပါရဲ႕ကြယ္ 

ႏွင္းဆီၿဖဴဆြတ္ေလးတစ္ပြင့္အတြက္ 

ဒီေလာက္ေတာ့ ရင္နင့္ေပးရမွာေပါ့ ။ 

 

ရုိးရိုးစင္းစင္း ခလုတ္တုိက္လ ဲခဲ့တာပါ 

အစိပ္စိပ္အၿမႊာၿမႊာ ကြဲၿပီးကာမွ လမင္းၿပန္လုပ္ရမွာမုိ႔ 

နည္းနည္းေတာ့ ၾကာမယ္ … ၾကာ..လိမ့္..ဦးမယ္။ 

 

အဲဒီလုိန႔ဲ 

သံဆူးၾကိဳးရသကုိ စိုက္ပ်ိဳးခံစား 

ငါ့ေတာင္ယာေလး စကားနည္းေနတုန္းပဲကြယ္ ။          ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ေတးသြားအမွတ္ ၆ နာရီ 

 

ေခ်ာက္ကမ္းပါး အရင့္အမာၾကီးထိပ္မွာ 

သူ႔ကိုယ္သူ ေခ်ာင္ပိတ္ၿပီး တင္ထားလိုက္တယ္။ 

ၿပီးေတာ့ 

ရုပ္ကုိ ပါးပါးမတ္မတ္ “ တန္း” ပစ္လိုက္ၿပီး 

စိတ္ကုိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲ တြန္းခ်လုိက္တယ္။ 

 

“ အား ” လို႔ 

ေလးရိေလးတြဲ သံရွည္ဆြဲၿပီး ေအာ္ဖို႔ရာ  

စကားလုံးေတြမွာ ပါးစပ္ရွိပါသလား ။ 

 

(ေနေလာင္ဂစ္တာ ထဲကေတာ့ 

“ ဆိပ္ကမ္းဟြန္းသံ” ေတြ ပြင့္ေပါက္ က်လာၿပီ။ 

 

လူအ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေပါ့တီးေပါ့ဆ ညေနေပါ့ 

ၿပန္မလာတဲ့ ဖိနပ္ေလးအေၾကာင္းေတြးၿပီး 

ခုထက္ထိ သူ႔ေၿခေထာက္ကုိ ေရေဆးေနတုန္း။        ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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ဆက္ထုံး 

 

“ အေဝးၾကီး ေဝးရေစမယ္ ”   တဲ့ 

ပင္လယ္က 

သူ႔တစ္ကိုယ္လံုးကုိ ဖြင့္ၿပီးေၿပးတယ္ 

 

မီးၿပတုိက္က 

ကဆုန္ေပါက္ၿပီး ေၿပးမလိုက္ပါဘူး ။ 

 

သူ႔ရဲ႕ အလင္းလဲ့မႈန္နဲ႔ 

ပင္လယ္သားေပါက္ကေလးရဲ႕ ဖြင့္ပြဲကို 

….. ၿပည့္စံုေစလိုက္တယ္။           ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 

၂ဝဝဝ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ မေဟသီ 
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မိတၱဗလ ဋီကာ 

 

လူေတြက ေရစုိၿပီး ၿပဲေနၾကတယ္ 

သူတို႔ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ကလည္း 

ဘယ္အခ်ိန္စုိက္စိုက္ မပြင့္ဘူး ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔။ 

 

တစ္ေယာက္ေယာက္က 

တကၽြိကၽြိၿပံဳးလိုက္သံကုိ ၾကားသားပ ဲ

ဒါေပမယ့္ ငါ့ရဲ႕ အ . အာ ..၏ ..ဤ အိပ္မက္ေလးကုိ 

ႏြားေကၽြးပစ္ဖုိ႔ ထြက္ခဲ့ရတယ္။ 

 

တစ္ခရီးတည္း ဆုိေပမယ့္ 

ကုိယ့္ေလွကုိယ္စီးၿပီး ပ်ံသန္းခဲ့ၾကတာပါ 

ငါရယ္ ေကာင္းကင္ေစာ္နံတဲ့ လူေတြရယ္ 

ေနာက္ဆံုး ကြဲသြားတယ္။         ။ 

 

တာရာမင္းေဝ 
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