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ျမင့္ေကာင္းျမင့္ေကာင္းျမင့္ေကာင္းျမင့္ေကာင္း    
 

ဘဝကူးေကာင္းသူ  

လူသားထကဲလူသားငါ 

ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာ 

အထဲမွာရိွေသာေၾကာင့္အျပင္သုိ႔ေရာက္ေန၏ 

မွန္တာေျပာရင္သစၥာ 

ဖိနပ္အသစ္ 

အားကစားသမား 

ထမင္းလုံးတေစၦ 

ေမတၱာရပ္ခံျခင္း 

  



ဘဝကူးေကာင္းသူ 

 

• နီဝါေရႊျခည္ျပက္ 

လက္လက္ေရာင္ေျပးမၿငိမ္ 

မွန္အိမ္ဖန္အိမ္ဓါတ္မီးအိမ္အပါး 

ပ်ံလႊားေျပးကစားသူ 

အုိ … ပလူငယ္ …။ 

• အလင္းရဲ႕အလွ်င္နွင့္အၿပိဳင္၊ မဆုိင္ရာအံတု 

ပ်ံသန္းလုခ်င္ခဲ့၊ ဂုဏ္မင္တ့ဲသူ 

အုိ … မလူငယ္ …။ 

• မေမာမပမ္း အငမ္းမရ 

ေခါက္တုံ႔ပ်ံသန္းျပခ့ဲစဥ္ - 

ဇာျခည္လႊာအေတာင္ျဖဴလႊ 

ပ်က္ေၾကြက်ိဳးျပတ္က် 

မိုးမွေျမခဆင္းသက္ 

စိုးေၾကာက္ရွက္ရြံ႕စြာလ်င္ 

ဦးညႊတ္ခုိဝင္ေခ်ာင္တုိး 

ကြယ္ပုန္းလွ်ိဳးစရာရွာ 

အခ်စ္ရွက္ေသြးနီညိဳျဖာခ့ဲစဥ္ - 

• ငါလ်င္ 

ၾကင္နာသနားပုိမၿငိဳျငင္ 

ခိုဝင္ပုန္းကြယ္နားေနပါေစေတာ့ရယ္လုိ႔ 

ႏွလုံးအိမ္တံခါး ဖြင့္လွစ္ဟထား 

ေသြးပတၱျမား ကမၺလာခင္း 

မင္းကုိႀကိဳခဲ့ ေထြးသိပ္ခဲ့ - 

• ၾကာရွည္တ့ဲအခ်ိန္ 

ငါ့ႏွလံုးအိမ္ေသြးအသြားမမွန္ 

ျမန္ခ်င္ျမန္ ေႏွးခ်င္ေႏွးေနတာ 

တေျဖးေျဖးသိလာခ့ဲရ။ 



• ေနာက္ဆုံး 

ငါ့ခႏၶာပ်က္သုန္းေၾကြကာနီးမွ 

အလန္႔တၾကား 

ငါ့ႏွလံုးအိမ္တံခါး ဖြင့္လွစ္ၾကည့္ျဖစ္ 

လွစ္ကနဲ - အစြယ္ေထာင္ 

အေကာင္ျဖဴလြေလး 

ေျပးထြက္အေဝးသြား၊ ငါ့ႏွလုံးသားမွာ 

ဆန္ခါေပါက္ျဖစ္ခမန္း၊ အခ်စ္ခန္းခဲ့ရ 

ပ်က္ယ့ဲေၾကြက်စျပဳ။ 

• ေၾသာ္ … ခုမွသိရ 

ျခဆုိတာ ဒါပါလား 

ျခဆုိတာ ဒီလိုပါလား။ 

 

 

 

လူသားထဲကလူသားငါ 
 

အရင္ကမသိခဲ့ဖူး 

အင္းယားကန္မွာေရနစ္ၿပီးေသမလုိျဖစ္မွ 

ေလရဲ႕တန္ဖိုးကုိသိခဲ့ရတယ္။ 

ရွမ္းနယ္စပ္။ ကၽြဲတပ္ဆုံေတာင္ေက်ာတေလွ်ာက္မွာ 

ဘူမိေဗဒ ကြင္းဆင္းေလ့လာစဥ္ 

ေရငတ္အာေျခာက္ေတာ့မွ 

ေရရဲ႕တန္ဖိုးကုိနားလည္ခဲ့တယ္။ 

ရန္ကုန္ ဝ/သ တကၠသုိလ္မွ 

သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အေရာက္ 

လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ခဲ့ရေတာ့မွ 

လမ္းစရိတ္ေငြ ေလးဆယ့္ငါးျပားရဲ႕ 

တန္ဖိုးကုိသိခဲ့တယ္။ 

ခုႏွစ္ေပ ကုိးေပ တုိက္ခန္းထဲက 



သံမံတလင္းေပၚအိပ္ခဲ့ရမွ 

အိမ္ကသင္ျဖဴးဖ်ာရဲ႕တန္ဖိုးကုိသိခဲ့ရတယ္။ 

ႀကံဳဖူးတ့ဲ ဒုကၡေတြပါ။ မၿဖံဳပါဘူး။ 

‘ ရွင့္ကုိမုန္းတယ္ ’ 

မေျပာေသးတ့ဲ၊ အခ်စ္ရဲ႕လမ္းခြဲစကား 

သုိ႔မဟုတ္ … … … မႀကံဳဖူးေသးတ့ဲ ခ်စ္ဒုကၡ။ 

ဒီဒုကၡမ်ိဳးႀကံဳရမွာ၊ ဘာေၾကာင့္မ်ား 

ေသရေတာ့မေလာက္ 

ငါေၾကာက္ေနရပါလိမ့္။ 

 

 

ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တစ္ရာ 
 

မံႈမိႈင္းႏွင္းရည္ၿပိဳက် 

ျပာသုိလညရဲ႕သန္းေခါင္အလယ္ 

ခ်စ္ဖြယ္သူကေလးရဲ႕ ရင္အေသြး 

ေထြးသိပ္ရာ ေႏြးရိပ္ဆာယာမွာ 

ခိုဝင္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့၊ အခ်စ္ရဲ႕ေနာ္ကဆုံးညပါ။ 

 

ငါေလ 

တက္ၾကြေထြးေပြ႕ေမ့ေမ့မူး 

အေတြ႔ထူးမွာ 

ရႊင္ျမဴးနစ္ေမ်ာလြင့္ပါခဲ့ရ 

ၾကက္သီးတျဖန္းျဖန္းထခ့ဲ 

ေၾသာ္ … တကယ့္အရသာ။ 

 

ခုႏွစ္ဆယ္ခုႏွစ္မ်ား 

ျဖစ္သန္းေက်ာ္လႊားသြားေစဦး 

အခ်စ္မဲ့ ဘီလူးသဘက္ 

အတင္းဝင္ဖ်က္ေႏွာက္ 



ေပ်ာက္ခဲ့ရတ့ဲခ်စ္ရသ 

ေဖြရွာေမာခ့ဲရ 

ျပန္ေျပာျပကယုံမည္မထင္။ 

 

မယုံခ်င္လည္းေလ 

ခ်စ္ကံနည္းသူေတြေနၾက 

ငါကေတာ့ရွာေဖြဆဲ။ 

 

 

အထဲမွာရွိေသာေၾကာင့္ အျပင္သို႔ေရာက္ေန၏ 
 

ငါ - 

 ဘဝပ်က္သူ ၊ ငူငိုင္ေတြ 

 ဖိေလသိပ္မွ ၊ ၾကြလိႈက္တက္ 

 အိပ္စက္မေပ်ာ္ေသာညအမ်ား။ 

 ေလလြင့္အသိ ၊ သမာဓိမဲ့ 

 ၿပံဳးမ့ဲရယ္မဲ့ ၊ တကယ့္အေမွာင္ 

 သိပ္သည္းေလွာင္ပိတ္ ၊ ရိပ္ကနဲမွ် 

 ေနစမျမင္ ၊ တိမ္ျပင္ကြယ္သည့္ေန႔အမ်ား။ 

 ညကုိေန႔ထင္ ၊ ေန႔ညထင္ႏွင့္ 

 ရင္ခြင္ထြင္းေဖာက္ ၊ လြတ္ေျမာက္အခ်စ္မ်ား 

 မိနစ္စကၠန္႔ ၊ မတန္႔မအိပ္ 

 တရိပ္ရိပ္ေျပး ၊ ငွက္ကေလးမ်ားျဖစ္ 

 ခ်စ္စကားဆုိသီ ၊ ေႏြေလျပည္ႏွင့္ 

 သခင့္အပါးမွာေရာက္ 

 မိုးေပါက္မိုးစက္ျဖစ္ ၊ အခ်စ္စက္ရည္ 

 သခင့္ပါးျပင္မွာခုိမွီတြယ္။ 

 ေဆာင္းလယ္သဇင္ ၊ ႏွင္းအသြင္ႏွင့္ 

 သခင့္အပါးခစားေန။ 

 အခ်စ္ေတေလမ်ား ၊ ငါ့အားႏိွပ္စက္ 



 အသက္ဖ်က္ဥာဏ္ ၊ လာလမ္းျပန္ခဲ့ 

 ဟစ္ေအာ္လွည့္လွမ္း ၊ မေႏွးဖမ္းလည္း … 

 မငဲ့မကြက္ ၊ ပဲ့ထြက္ခြဲခြာ 

 သူ႔သာဝန္းရံ ၊ ငါ့ကုိခ်န္ခဲ့ 

ငါ - 

 ဘယ္ကံဖန္ခဲ့ ၊ ဘဝမ့ဲ။ 

 

 

မွန္တာေျပာရင္သစၥာ 
 

 

သူ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားဟာ 

ဓါတ္ပံုဖလင္ေကာ္ျပားပါ … တဲ့။ 

ယုံလုိက္မိတယ္ … 

ဒီဖလင္ေကာ္ျပားေပၚမွာ 

ငါ့႐ုပ္ပံုေတာ့ျဖင့္စြဲထင္ေနၿပီ။ 

ပ်က္ျပယ္ေတာ့မွာမဟုတ္သလုိ 

႐ုပ္ပုံအသစ္လည္း 

ထပ္႐ိုက္လုိ႔မရေတာ့ဘူးလုိ႔။ 

ေပ်ာ္လိုက္တာေလ။ 

 

ခုမွသိတယ္ 

သူ႔ႏွလုံးသား၊ ဖလင္ေကာ္ျပားနဲ႔ 

သူ႔အခ်စ္ေတြကို 

ဓာတ္ပံုစကၠဴေတြေပၚကူးၿပီး 

လူတကာေလွ်ာက္ေပးေနတာကုိး။ 

အခ်စ္ရယ္ 

သစၥာစကားဆုိတတ္လိုက္တာကြယ္။ 

 

 



 

ဖိနပ္အသစ္ 
 

မိုးစက္ပြင့္ေပါက္၊ လည္ခြင့္ေရာက္ၿပီ 

ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္သံေပးကခုန္ေသး။ 

မိုးလက္ခတ္ဖ်ား၊ ဝါးရြက္မ်ားလည္း 

ပတၱယားဂီတ၊ တည္ခြင့္ရ။ 

ေျမမွာငံုနစ္၊ ေက်ာက္စရစ္တို႔ 

တြန္းလွစ္ႏိုးၾကြ၊ မိုးအလွအား 

႐ိုး႐ုိးရြရြထၾကည့္၏။ 

ေႏြပူပူဝယ္ 

အပူသည္႐ုပ္၊ ယူလြယ္ဆုပ္ထား 

သားသည္အေမအုိသစ္ရြက္ 

တအားသစ္တက္ 

ရြက္ႏုေလးေတြအပ်ိဳျဖစ္။ 

မိုး၏သားစစ္၊ အုံ - အမ္လွစ္ၿပီ 

အခ်စ္ပ်ိဳးလ်က္၊ သစ္မ်ိဳးဆက္။ 

အညစ္အေဟာင္းလႊင့္ပစ္ 

အသစ္အေကာင္းတင့္ေဝ 

ငါေပ်ာ္ေနဆဲ 

႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲၿပီး 

ဒီမုိးခရီးမွာ၊ မုိးတြင္းစီးဖိနပ္တရံ 

အခ်စ္ကဝယ္ျပန္ေတာ့တယ္။ 

အညစ္အေဟာင္းလႊင့္ပစ္၊ အသစ္အေကာင္းတင့္မွ 

ေက်နပ္လွတ့ဲငါ - သို႔မဟုတ္ 

သားေရဖိနပ္အစုတ္လည္း 

႐ုတ္တရက္အခ်စ္နန္းက် 

အမိႈက္စုတ္ဖိနပ္႐ႈပ္ဘဝေျပာင္း 

အမိႈက္ေတာင္းထဲမွာ။ 

 



 

အားကစားသမား 
 

မင္းကုိအခ်စ္ဆံုးမုိ႔ 

ငါ့မ်က္လံုးေတြဘာမွမျမင္ 

ငါလ်င္အကန္းတစ္ေယာက္။ 

မင္းကုိအခ်စ္ပံုခဲ့လို႔ 

ငါ့အၾကားအာ႐ုံမျပတ္သား 

ငါကား နားထုိင္းတစ္ေယာက္။ 

မင္းကုိအခ်စ္ဆက္လုိ႔ 

ျပဳန္းပ်က္ျပတ္သြားခဲ့ 

ငါကားလက္မဲ့တစ္ေယာက္။ 

မင္းအေပၚအခ်စ္မပ်က္ 

ရက္ဆက္ဒူးေထာက္ရလြန္းလုိ႔ 

ပြန္းပဲ့ျပတ္ခဲ့သြား 

ငါကားေျခမ့ဲတစ္ေယာက္။ 

ခုေတာ့ … မ်က္မျမင္၊ နားမၾကား 

ေျခလက္မ်ားမရိွေတာ့တ့ဲငါ့ကုိ 

မင္းက … ဘုိးဘြားရိပ္သာပုိ႔ခဲ့ၿပီ။ 

 

ငါသည္ အနိစၥ။ 

ငါသည္ ဒုကၡ။ 

ငါသည္ အနတၱ။ 

 

အသုံးမက်ေတာ့တဲ့အဆုံးမို႔ 

ခ်န္ထားခ့ဲတယ္ငါ့ႏွလုံးသား 

မင္း … ေဘာလုံးကစားဖုိ႔။ 

 

 

 



 

ထမင္းလုံးတေစ ၦ 
 

• အိပ္မက္မက္ေန၏။ 

‘ အစ္ကုိနဲ႔လြဲရမွာကုိ 

ညီမေသမေလာက္ေၾကာက္တယ္ ’ 

‘ ဟုတ္ရဲ႕လား ကေလးရဲ႕ ’ 

‘ တကယ္ေျပာတာပါ လူႀကီးရဲ႕ ’ 

‘ မယုံဘူး၊ ဘယ္လုိသက္ေသထူမလဲ ’ 

‘ ညီမရင္ထဲအသည္းထမွဲာ၊ 

အစ္ကုိတစ္ေယာက္တည္းရိွတယ္၊ 

ေနရာတုိင္းမွာ အစ္ကုိ႔ရဲ႕ၾကင္နာမႈေတြနဲ႔ 

ျပည့္ေနၿပီမို႔ …’ 

‘ ဒါေလာက္နဲ႔မယုံေသးဘူး။ 

ထပ္ေျပာျပဦး ’ 

‘ ေျပာျပလုိ႔မတတ္ေအာင္ပဲ 

စြဲလန္းေနၿပီမို႔ ’ 

‘ သက္ေသမခုိင္လုံေသးဘူး ’ 

‘ ဒါျဖင့္ျမန္ျမန္ယူၾကရေအာင္ေလ၊ 

အစ္ကုိအေပၚညီမဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ 

ၾကင္နာတယ္၊ သစၥာရွိတယ္ဆုိတာ …’ 

‘ ေအာင္မေလးဗ် ယုံပါၿပီဗ် ’ 

‘ အင္ … ဘာျဖစ္တာလဲ၊ 

ယူဖို႔ေျပာရုံေလးနဲ႔မ်ား ’ 

‘ ဟုိ … ဟိုဒင္းေလ … အ … လုပ္ ’ 

• အိပ္မက္မွလန္႔ႏိုး၏။ 

 

 



ေမတၱာရပ္ခံျခင္း 

 

အခ်စ္သည္ 

သံလုိက္ႏွယ္ဆြဲယူ၏။ 

နည္းျပဆရာမႏွယ္သြန္သင္ဆုံးမ၏။ 

ဆရာဝန္မႏွယ္ေဆးကုသ၏။ 

ဓူဝံၾကယ္ႏွယ္လမ္းညႊန္၏။ 

ေနမင္းႏွယ္အလင္းေပး၏။ 

အမုန္းသည္ 

မီးေသြးမီးႏွယ္ပူေလာင္ေစ၏။ 

သင္တုန္းဓါးႏွယ္ရွေစ၏။ 

ေျမြအစြယ္ႏွယ္စူးေစ၏။ 

အမဲပစ္ေသနတ္ႏွယ္ေၾကာက္လန္႔ေစ၏။ 

ရခိုင္႐ိုးမသစ္ေတာႏွယ္လမ္းမွားေစ၏။ 

ဘိလိယက္က်ဴတံႏွယ္တြန္းထုတ္၏။ 

 

ေသာကငရဲတြင္းႏႈတ္ခမ္းဝက ငါ့အား 

ၾကည့္ေငးေနေသသူရယ္ 

အမုန္းဆုိလ်င္ 

လာရာလမ္းကုိျပန္ပါေနာ္။ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆူးၿခံဳကုိ 



ဖက္တြယ္ထားရတာမုိ႔ 

ဦးညႊတ္လက္ေျမွာက္အ႐ုိအေသမျပဳႏုိင္တာ 

ခြင့္လႊတ္ပါ။ 

အခ်စ္ဆုိလ်င္ျဖင့္ 

သခင့္သြယ္ေျပာင္းႏြဲ႕ေသာလက္အစံုႏွင့္ 

ေဖးကူကယ္ယူလွည့္ပါ။ 

ငါ၏လက္အစုံသည္ ဆူးခက္တုိ႔ေဖာက္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ 

ေသြးမ်က္ရည္ယုိစီးကာ 

ေညာင္းညာနာက်င္လွပါၿပီ။ 

 

 

 

 

 

 

 



ေမာင္ေမာင္စေန 
 

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါဥယ်ာဥ္မွဴး 

လုိတာအားလုံးျပည့္စံုေစ 

မင္းဘာလုိ႔ညာ 

အမုန္းႏွင့္စစ္ျဖစ္ျခင္း 

ခ်စ္ေမွာင္ခို 

ခ်စ္လြန္းလုိ႔ပါအမိငယ္ 

မီးေလးတစ္တို႔ေလာက္ 

ပန္းခ်ီဆရာ 

ကမာၻႀကီးသည္ေပ်ာ္စရာေကာင္း၏ 

 

 

 

 



ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါဥယ်ာဥ္မွဴး 

 

ဖူးၿပီးေတာ့ငံု၊ ငံုၿပီးေတာ့ပြင့္ 

ငြားစြင့္ေဝဆာ၊ ပန္းကမၻာမွာ 

အလွရြာေဆာက္၊ ရနံ႔ၿမိဳ႕တည္ 

ေနၾကၿပီ။ 

ပိတုန္းလိပ္ျပာ၊ ပ်ားတုိ႔လာၾက 

ငါတုိ႔အလွ၊ ႐ႈစားၾကကုန္ 

ငါတုိ႔အက၊ ၾကည့္လွည့္ၾကကုန္ 

ငါတုိ႔ရနံ႔၊ ႐ိႈက္လွည့္ၾကကုန္ 

ငါတုိ႔ဝတ္ရည္၊ ခ်ိဳၾကည္ျမမွည့္ 

ေသာက္လွည့္ၾကကုန္ 

ငါတုိ႔ဝတ္မံႈ။ ကူးလွည့္ကုန္ေလာ့ 

ပိတုန္းတုိ႔ ‘က’ ၊ ဆိုၾကသီခ်င္း 

ပ်ားအသင္းပါ၊ လိပ္ျပာယိမ္းတုိက္ 

ပန္းမ်ားလုိက္၍ေပ်ာ္ၾကၿပီ။ 

ေပ်ာ္ၾကကၾက၊ လိပ္ျပာလွတုိ႔ 

ျပန္ၾကတ့ဲခါ၊ ပန္းတုိ႔မွာေလ 

ဝတ္ရည္ကုန္ခမ္း၊ ပြင့္ဖတ္ႏြမ္းေျခြ 

ပန္းတုိ႔ေၾကြ၏။ 

ေၾကြစမ္းပါေစ၊ တာဝန္ေၾကလုိ႔ 



ႏွစ္ခါမက၊ ေၾကြရပါေစ 

တုိ႔ေပ်ာ္ေန။ 

ပန္းေၾကြတာပဲ၊ ဘာဆန္းလဲကြယ္ 

ေဟာ … ေျပာရင္းဆုိရင္း 

ပန္းေလးတစ္ပြင့္ေၾကြျပန္ၿပီ။ 

 

 

 

လိုတာအားလံုးျပည့္စံုေစ 

 

စားဖုိ႔ဆုိလွ်င္ 

ခ်ိဳၾကည္ႀကိဳင္ေမႊး 

ရင္ထဲေအးေအာင္ 

ခ်စ္ပန္းသီးေလးေကၽြးပါ့မယ္။ 

 

ေသာက္ဖို႔ဆုိလွ်င္ 

သံေယာဇဥ္ေတြ 

စိမ့္ေနတ့ဲလမ္း 

ေမတၱာစမ္းမွ 

ေရၾကည္ျမေလးခပ္ေပးမယ္။ 



 

ပန္ဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 

အစဥ္လန္းဆန္း 

မညွိဳးႏြမ္းတ့ဲ 

အသည္းပန္းေလးခူးေပးမယ္။ 

 

ဝတ္ဖို႔ဆုိလွ်င္ 

ၾကင္နာေရာယွက္ 

သစၥာလက္ႏွင့္ 

ယုယထည္ေလးယက္ေပးမယ္။ 

 

သြားဖုိ႔ဆုိလွ်င္ 

ျငင္သာသိမ့္သိမ့္ 

ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအး 

လွည္းယာဥ္ေလးနဲ႔ပုိ႔ေပးမယ္။ 

 

ေနဖုိ႔ဆိုလွ်င္ 

ေမာင့္ရင္ခြင္မွာ 

ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္း 

ေလႏုျဖန္းတဲ့ 

ဝါးျခမ္းအိမ္ေလး 



ေဆာက္ေပးမယ္။ 

 

ကဲ … အခ်စ္ေရ 

လုိတာရိွရင္ေျပာဦးကြယ္။ 

 

 

မင္းဘာလုိ႔ညာ 

 

မင္းရဲ႕ 

အရိပ္ေလးလုိေနပါရေစ။ 

‘ အလင္းေရာင္မွမရွိပကဲြယ္ 

အေမွာင္ႀကီးပဲရိွတယ္ …’ တဲ့။ 

မင္းရဲ႕ 

ရနံ႔ေလးလုိေနပါရေစ။ 

‘ ေလညွင္းေလးမွမရွိပကဲြယ္ 

မုန္တုိင္းႀကီးပဲရွိတယ္ …’ တဲ့။ 

မင္းရဲ႕ 

ပါးကြက္ေလးလုိေနပါရေစ။ 

‘ သနပ္ခါးမွမရွိဘဲကြယ္ 

ရႊံ႕ႏွစ္ေတြပဲရွိတယ္ …’ တဲ့။ 

မင္းရဲ႕ 



ေျခရာေလးလုိေနပါရေစ။ 

‘ ေျမႏုလမ္းမွမရွိပကဲြယ္ 

ေက်ာက္ခဲေတြပဲရွိတယ္ …’ တဲ့။ 

ဒါဆုိရင္လည္း 

မင္းရင္ထဲက 

အသည္းေလးလုိေနပါရေစ။ 

‘ အခ်စ္ေတြမွမရွိဘဲကြယ္ 

အမုန္းေတြပဲရွိတယ္ …’ တဲ့။ 

 

အမုန္းႏွင့္စစ္ျဖစ္ျခင္း 

 

အုိအသင္ … 

ၾကင္နာမႈအေငြ႔အသက္ 

မိုးေရတစ္စက္မွ်ပင္မရိွပါပလွဲ်က္ 

ရက္စက္မႈ အတုိင္းအတာမ်ား 

သမုဒၵရာမွ် 

ႀကီးထြားေနရပါသနည္း။ 

အုိအသင္ … 

ရင္တြင္း၌ခ်စ္ခင္မႈဟူ၍ 

ႏွမ္းတစ္ေစ့မွ်မရိွပါပလွဲ်က္ 

မုန္းတီးမႈတရားမ်ား 



ျမင္းမုိရ္ေတာင္မွ် 

ႀကီးထြားေနရပါသနည္း။ 

အုိအသင္ … 

႐ိုးသားခ်င္ေသာစိတ္မ်ား 

ဘယ္မွာထားရစ္ေလသနည္း။ 

ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာမႈအတတ္ကုိ 

တဖက္ကမ္းခတ္၍ေနၿပီေလာ။ 

သုိ႔တေစ … သင္သည္ 

ငါ၏ရင္တြင္း၌ထားေသာ 

ႏွလုံးသားကုိမူ 

သင္ယူ၍မေျပးႏုိင္ၿပီမဟုတ္ေလာ 

ထုထည္အရာ၌ 

တုိင္းတာ၍မရႏုိင္ေလာက္ေသာ 

ငါ၏ေမတၱာစြမ္းအားကုိမူ 

သင္တု၍မရႏုိင္ၿပီ … မဟုတ္ေလာ 

အုိအသင္ 

ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ 

လက္ကိုင္ထားလွ်က္ 

သင့္အား … ငါအႏုိင္ရေလၿပီ 

အုိအသင္ 

သင္ဆင္ျခင္ေလာ့ …။ 



ခ်စ္ေမွာင္ခုိ 

 

‘ အခ်စ္ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ ’ 

‘ ကုန္ေနတယ္ရွင့္ ’  

‘ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ရႏုိင္မလဟဲင္ ’ 

‘ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မရႏုိင္ေသးဘူးထင္ပါတယ္ ’ 

‘ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဟင္ ’ 

‘ စက္႐ံုမွာကုန္ၾကမ္းျပတ္ေနလုိ႔ ’ 

‘ ေၾသာ္ … ေၾသာ္ ’ 

 

‘ အခ်စ္ေရာက္ၿပီလားခင္ဗ်ာ ’ 

‘ ေရာက္ၿပီ ’ 

‘ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ …’ 

‘ ရွင့္အတြက္မရေသးဘူး ’ 

‘ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဟင္ ’ 

‘ ခြဲတမ္းမက်ေသးလုိ႔ပါ ’ 

‘ ခင္ဗ်ာ ’ 

‘ ရွင့္ေရွ႕မွာလူေတြအမ်ားႀကီး ’ 

‘ ေၾသာ္ … ေၾသာ္ ’ 

‘ ဒီတစ္ပါတ္ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ခြဲတမ္းက်ၿပီေနာ္ ’ 

‘ ဒါေပမယ့္ ရွင္မရေသးဘူး ’ 

‘ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဟင္ ’ 

‘ အခ်စ္ေတြကုန္သြားၿပီရွင့္ ’ 

‘ ဗ်ာ … ဒါဆုိ … ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ’ … ။ 

 

 

 

 

 

 



ခ်စ္လြန္းလုိ႔ပါအမိငယ္ 
 

ႏႈတ္ခမ္းေလးဆူလိုက္႐ံုနဲ႔ 

မ်က္ေစာင္းေလးထုိးလုိက္႐ံုနဲ႔ 

ပဲ့ပဲ့ထြက္သြားတတ္တဲ့ 

ငါ့ရဲ႕အသည္းစေတြ 

နင္ျမင္ေစခ်င္လုိက္တာ 

နင္သိေစခ်င္လုိက္တာ 

နင္ၾကည့္ေစခ်င္လုိက္တာ 

ဒါေတြစုထားလုိက္ရင္ 

ဧဝရတ္ေတာင္ႀကီးကပင္ 

ငိုခ်င္မယ္ထင္ရဲ႕ …။ 

ဒါေပမယ့္ 

ရက္စက္လုိက္တာလုိ႔ 

ဆူရက္လိုက္တာလုိ႔ 

ထုိးရက္လုိက္တာလုိ႔ 

ေျပာဖုိ႔ပင္မဆုိထား 

ႀကံမ်ားပင္မႀကံမိ 

မင္းအသိပဲ မႈတ္လားကြယ္။ 

 

 

မီးေလးတစ္တုိ႔ေလာက္ 
 

(၁) 

ေဆးလိပ္ဆုိတာ သူ႔ခ်ည္းသာထား၊ တုိမသြားေခ်။ 

အသည္းဆုိတာ သူ႔ခ်ည္းသာထား၊ အိုမသြားေခ်။ 

 

(၂) 

ေဆးလိပ္ဆုိတာ ဖြာ႐ွိဳက္တ့ဲခါ၊ ၿငိမ့္ေညာင္းညင္သာ၊ အရသာ။ 

အသည္းဆုိတာ ခ်စ္ႀကိဳက္တဲ့ခါ၊ ၾကည္ေအးရႊင္သာ၊ အရသာ။ 



(၃) 

ေဆးလိပ္ဆုိတာ မီးညိွဖြာ႐ွိဳက္၊ တုိၿပီးလုိက္လာ၊ ကုန္သြားမွာ။ 

အသည္းဆုိတာ ခ်စ္လုိက္ခင္လုိက္၊ ေပ်ာ္လုိက္ရႊင္လုိက္၊ 

မုန္းလုိက္ေမ့လိုက္၊ လြမ္းလုိက္ေဆြးလုိက္၊ 

အုိၿပီးခိုက္လာ ေၾကြသြားမွာ …။ 

 

 

 

ပန္းခ်ီဆရာ 
 

ဒီမွာဒီမွာ 

နီဝါျပာ၊ ညိဳနက္ျဖဴ 

မတူတဲ့အေရာင္ေပါင္းမ်ားစြား 

ေပါင္းစပ္ၾကည့္စမ္းပါ။ 

သာယာလွပတဲ့ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေအးျမတဲ့ 

ေတာက္ပေပၚလြင္တဲ့ 

ထက္ျမက္လႈပ္ရွားတ့ဲ 

တကယ့္ပန္းခ်ီကားေတြ 

နင္ျမင္ရေပလိမ့္မယ္။ 

နင္ဟာ … 

ျဖဴနီဝါျပာစိမ္းေရာင္စံုေတြ 

ေပက်ံေနတ့ဲ 

ငါ့လက္ေတြကို 

ရြံရွာသလုိၾကည့္ေနတာ 

ဝမ္းနည္းစရာပါပဲကြယ္။ 

 

တစ္ေန႔ကုိဆယ္ခါမက 

အခါတစ္ရာမက 

အခါတစ္ေထာင္မက 



အခါေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ 

ဆပ္ျပာေကာ့စတစ္ 

ဘာနဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ေလ 

ငါ့လက္ေတြကိုေဆးေပးစမ္းပါ 

ဒါေပမယ့္ 

ေဆးေတြေပက်ံေနတ့ဲ 

ငါ့ရဲ႕လက္ေတြေလာက္ 

မျဖဴစင္မေတာက္ပဘူးလုိ႔ 

ထင္ေနမိတယ္ …။ 

ငါဟာ … 

ပန္းခ်ီဆရာမဟုတ္လားကြယ္။ 

 

 

ကမာၻႀကီးသည္ေပ်ာ္စရာေကာင္း၏ 
 

သူငယ္ခ်င္းေတြဆုိတာ 

တစ္ေန႔တစ္ခါလာမေတြ႔လဲ 

စိတ္ထမွဲာမခု 

ေတြ႔တုန္းျပဳစုလိုက္ၾကမွာ …။ 

တစ္သိန္းရွိလဲ တစ္သိန္း 

ငါးျပားရိွလဲ ငါးျပား 

စုလုိက္ၾက စားလုိက္ၾက 

ဟားလုိက္ၾက ရယ္လုိက္ၾက 

ေလာင္လုိက္ၾက ေျပာင္လုိက္ၾက 

ဘယ္သူမွစိတ္မေကာက္ပါ …။ 

ငါမွားလွ်င္သူျပင္ 

ငါျမင္လွ်င္သူ႔ေျပာ 

ေမာတယ္လဲမရွိ 

အခ်င္းခ်င္းညိွလုိက္မွာ …။ 

လက္ဖက္ရည္ခ်ိဳေပါ့ 



ေဆးေပါ့လိပ္ခ်ဳိျပင္း 

ကက္ဆက္ထဲကသီခ်င္းနဲ႔ 

ျငင္းၾကရင္း ခုန္ၾကရင္း 

တုိင္ပင္ရင္း ေဆြးေႏြးရင္း 

ပ်င္းတယ္လဲမရွိပါ။ 

လည္ပင္းဖက္ထားၾကတ့ဲ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕လက္ေတြ 

အသက္မေသေသးသမွ် 

ဖက္တြယ္ေနၾကရင္း 

သီခ်င္းေအာ္ဆိုၾကမယ္ေလ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မင္းလူမင္းလူမင္းလူမင္းလူ    
 

မုတ္သုန္ေလ၏ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ား 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးေငြစာရင္းရွင္းတမ္း 

သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း 

အႏၱရာယ္သတိေပး 

ရယ္ျခင္းႀကီးေလးပါး 

ဦးမင္းလူႏႈတ္ထြက္သြားျခင္း 

မိဘေမတၱာႀကီးမားပုံ 

စြဲခ်က္တင္သင့္မတင္သင့္ 

ေဆြးေႏြးခန္း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မုတ္သုန္ေလ၏ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ား 
 

မုန္တုိင္းလက္နက္ 

သူရက္စက္၍၊ ခ်ိဳးဖ်က္ေမႊေႏွာက္ 

သုိက္ေပ်ာက္ငွက္ညိဳ၊ ေတးမဆုိရွာ 

အစာမြတ္သိပ္၊ တိတ္တိတ္ငိုညည္း။ 

 

ေတာင္ပံစုိရႊဲ 

သစ္ေခါင္းထမွဲာ၊ လိပ္ျပာပုိးမႊား 

ေစာင့္စားခိုလႈံ၊ ဆတ္ဆတ္တုန္၍ 

ေလဟုန္မစီး။ ခ်မ္းၿပီးကုပ္ေန။ 

မိုးေပါက္မိုးစက္ 

အၾကမ္းဖက္ၿပီ၊ ပင္စည္သစ္ရြက္ 

သူ႔လက္ခ်က္ျဖင့္၊ ခ်စ္ခြင့္မႀကံဳ 

ရင္အုံျမားစြဲ ေသပြဲဝင္။ 

 

နယ္ခ်ဲ႕ျမစ္႐ိုး 

ေရတုိးမရပ္၊ တရစပ္ေၾကာင့္ 

ပြင့္ဖတ္ေရေမ်ာ၊ မႊန္းနစ္ေမာလ် 

ပန္းေတာ့ပ်က္စီး၊ ဆိတ္သုန္းျခင္း။ 

 

အေရွ႕ေျမာက္ဆီ 

ေလျပည္ေလညွင္း၊ ခ်ဥ္းနင္းတုိးဝင္ 

ေမာင္းႏွင္ဖယ္ထုတ္၊ မုတ္သုန္အားနည္း 

မိုးသားျပယ္လြင့္၊ ကစင့္ကလ်ား 

ဆုတ္ခြာသြားရင္း၊ ေျမသင္းနံ႔လည္း 

သိမ္းဆည္းခဲ့ပံု၊ မလုံၿခံဳျငား 

သြားပါေတာ့ေလ၊ မိုးတေစၦ 

တုိ႔ေတြမင္းကုိမလုိၿပီ။ 

 



ၿငိမ္းခ်မ္းေကာင္းကင္ 

ေျမျပင္လိႈက္လဲွ၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ 

ေတးဆုိငွက္လည္း၊ စည္းခ်က္ညီညာ 

သူေၾကျငာ၍၊ လိပ္ျပာပန္းပြင့္ 

ျပန္ဆုံခြင့္သာ ျမဴႏွင့္သစ္ရြက္ 

ေပြ႔ယူဖက္ၾက၊ သက္တန္႔တံတား 

ျမက္ၾကားဆင္းလာ၊ ခြဲခြာလြမ္းတ 

ထုိကာလမ်ား၊ ကုလြန္သြားခဲ့ 

သဲ့သ့ဲသတင္း ေျမာက္ေလညွင္းမွာ 

ႏွင္းရဲ႕ရနံ႔၊ ေရာယွက္ပ်ံ႕ေပါ့ … 

 

အုိ … 

လာခ့ဲေတာ့ေလ 

ေဆာင္းမိတ္ေဆြရယ္ 

တုိ႔ေတြမင္းကုိႀကိဳလွည့္ၿပီ။ 

 

 

 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈးေငြစာရင္းရွင္းတမ္း 
 

ဒီလုိေလကုိကုိရဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ေနာ္ 

ဒီေန႔အသုံးစရိတ္က … 

ခိုင္သဇင္ဖိနပ္ဆုိင္မွာ 

ႏွစ္လက္မေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ဝယ္တာက 

သုံးဆယ့္ေျခာက္က်ပ္ … 

အန္တီေဒၚလီဆုိင္မွာ 

လက္သည္းဆုိးေဆးပုလဲေရာင္က 

ဆယ့္ကိုးက်ပ္ခြဲ … 

မမမာကုိ 

ဘေလာက္စ္အကီ်ၤေတြခ်ဳပ္ခေပးတာ 



ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္က်ပ္ … 

ၿပီးေတာ့ … ဟုိ … 

အတြင္းခံစကတ္ပန္းႏုေရာင္ 

ဆယ့္ရွစ္က်ပ္ … 

နန္းႀကီးသုပ္နဲ႔ 

ေရႊရင္ေအးက 

ငါးက်ပ္ … 

တကၠစီခ 

ႏွစ္နာရီအတြက္ဆိုေတာ့ 

သုံးဆယ္ … 

အဲဒီေတာ့စုစုေပါင္း … ဟုိက 

သုံးဆယ့္ေျခာက္နဲ႔ ဆယ့္ကိုးခြဲနဲ႔ 

အင္း … ႏွစ္ဆယ့္ခြန္နဲ႔ဆုိ ရွစ္ဆယ္နဲ႔ 

အားလုံးကုိကုိရယ္ - တစ္ရာ့သုံးဆယ့္ငါးက်ပ္ခြဲ … 

အဲ … ေမ့လုိ႔ ေမ့လုိ႔ 

ကုိကုိ႔အတြက္လည္း ဝယ္လာေသးတယ္ 

မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဘလိတ္ဓါး 

ႏွစ္ေခ်ာင္း … ငါးမူး 

တစ္ရာသုံးဆယ့္ေျခာက္က်ပ္အတိေပါ့ ဟင္းဟင္း 

‘ ဟုတ္ပါၿပီ … ဟုတ္ပါၿပီ 

ဘလိတ္ဓါးကေတာ္ေတာ္ထက္တယ္ထင္တယ္ ’။ 

 

 

 

သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း 
 

 အမည္  အခ်စ္ 

 အသက္  ကညာ 

 ေနရပ္  က့ံေကာ္ေတာ 

 ပညာအရည္အခ်င္း  အနမ္း 



 အႏွစ္သက္ဆံုးအစားအစာ  တစ္ေယာက္တစ္ဝက္ေသာက္ခဲ့ေသာ ေရခဲေရ 

 အႏွစ္သက္ဆံုး႐ုပ္ရွင္  လက္ခ်င္းဆုပ္ကုိင္၍ၾကည့္ခဲ့ေသာ ဇာတ္ကား 

 အႏွစ္သက္ဆံုး ဝတၳဳ  သူေရးေသာရည္းစားစာ 

 အႏွစ္သက္ဆံုးသီခ်င္း  အေဆာင္ေရွ႕မွာလာဆုိေသာသီခ်င္း 

 အႏွစ္သက္ဆံုးအဆုိေတာ္  ဥၾသငွက္ 

 အႏွစ္သက္ဆံုးအေရာင္  ကုိကုိ႔မ်က္လံုးမ်ား 

 ဝါသနာ  စိတ္ေကာက္ျခင္း 

 ထုိးၿမလဲက္မွတ္  ♥ 

 

 

အႏၱရာယ္သတိေပး 
 

အုိ … အခ်င္းတုိ႔၊ သူတုိ႔သည္ … သရီစတက္၊ ေငြျပာေရာင္၊ 

လည္ဟုိက္တည္းဟူေသာ႐ူပါ႐ုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

အုိကြယ္၊ သူေနာ္ … ဟင္း၊ ကုိကုိ႔ကို သိပ္ခ်စ္တာပဲ 

တည္းဟူေသာ သဒၶါ႐ုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

အီလိုက္၊ နတ္ေရကန္၊ကရမက္တည္းဟူေသာ ဂႏၶာ႐ုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

ထမင္းဗူး၊ ကိုယ္တုိင္ခ်က္တ့ဲဟင္း၊ သၾကားလုံးတည္းဟူေသာ 

ရသာ႐ုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 

လက္ဖဝါး၊ ဆံပင္၊ ႏႈတ္ခမ္းတည္းဟူေသာ ေဖါ႒ဗၺအာ႐ုံျဖင့္လည္းေကာင္း 

ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းၾကကုန္အ့ံ။ 

ႏႈတ္ခမ္း၏ေနာက္ကြယ္မွ 

အစြယ္ကုိမျမင္ၾကေလသေလာ။ 

လွ်ာဖ်ား၌တြဲခိုေသာ 

လိမ္ညာမႈကုိမၾကားၾကေလသေလာ။ 

သနပ္ခါးျဖင့္လႊမ္းထားေသာ 

အမုန္းနံ႔ကုိမရၾကေလသေလာ။ 

သၾကားလုံးထဲ၌ထည့္သြင္းထားေသာ 

အပင္းကုိမသိၾကေလသေလာ။ 

လက္သည္းဖ်ား၌သုတ္လိမ္းထားေသာ 



အဆိပ္ကိုသတိမမူမိၾကေလသေလာ။ 

အာ႐ုံငါးပါးေနာက္သို႔အလုိက္မွား၍ 

ပ်က္စီးရေသာကၽြႏု္ပ္ကုိ 

သင္ခန္းစာယူၾကပါကုန္။ 

အုိ … အခ်င္းတုိ႔ 

ႏိုးႏုိးၾကားၾကားရိွၾကကုန္ေလာ့။ 

သတိဆြဲ၍ေနၾကကုန္ေလာ့။ 

 

 

ရယ္ျခင္းႀကီးေလးပါး 
 

‘ဒီလူ႔အႏၶႀကီးေတာ့ 

သူ႔ေနာက္ကြယ္မွာ 

ငါဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆုိတာမသိရွာဘူး 

ငါေျပာသမွ်အဟုတ္ထင္ 

ငါလွည့္စားသမွ်ယုံၾကည္ေနတာပဲ’ ဆုိၿပီး 

မိန္းမကရယ္သတ့ဲ။ 

‘အင္း … ဒီလူေတြဟာ 

သူတုိ႔ေဖာက္ျပန္ေနၾကတာ 

ဘယ္သူမွမသိၾကဘူး 

သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔လံုၿခံဳလွၿပီ 

ဟုတ္လွၿပီထင္ေနၾကတယ္’ ဆုိၿပီး 

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂကရယ္သတ့ဲ။ 

‘ေၾသာ္ … သတၱဝါေတြ 

ငိုၾက၊ ရယ္ၾက 

ေဖာက္ျပန္ၾက ယုတ္မာၾကနဲ႔ 

ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ 

သူတုိ႔ ငါ့ဝမ္းဗိုက္ထပဲဲေရာက္ရမွာပဲ’ ဆုိၿပီး 

ေျမႀကီးကရယ္သတ့ဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္ကျဖင့္ … 



အူထဲအသည္းထဲ ကလီဇာထကဲ 

ကလိကလိျမည္ေနေပမယ့္ 

ရယ္ခ်င္တဲ့စိတ္ကုိ 

မနည္းႀကီး 

ႀကိတ္မွိတ္မ်ိဳသိပ္ထားရသဗ်ာ။ 

 

 

ဦးမင္းလူႏႈတ္ထြက္သြားျခင္း 
 

ေယာကၤ် ားပီသတယ္ဆိုတာ 

ကုိယ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့လူကုိ 

ဖိတြယ္တတ္တာဆုိရင္ …။ 

႐ိုးသားတယ္ဆုိတာ 

သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ 

ကုိယ္ေကာင္းေၾကာင္းကုိ 

မကြယ္မဝွက္ဖြင့္ေျပာတတ္တာဆုိရင္ …။ 

ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတာ 

ကုိယ့္မိသားစုေကာင္းစားေရး 

တစ္ခုတည္းအတြက္ႀကံစည္တာဆုိရင္ …။ 

ဂုဏ္သေရရိွတယ္ဆုိတာ 

သူတပါးအေပၚ 

အထက္စီးကဆက္ဆံခြင့္ရတာဆုိရင္ …။ 

အားကုိးရတယ္ဆုိတာ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ပီေအနဲ႔ 

ခင္တယ္ဆုိတာကုိေျပာတာဆုိရင္ …။ 

မင္းရဲ႕ဧည့္သည္ေတာ္စာရင္းထကဲ 

ငါ့နာမည္ရဲ႕ေဘးမွာ 

‘ရာသက္ပန္ဖ်က္သိမ္း’ ဆုိတာေလး 

တဆိတ္ေလာက္ 

ေတးမွတ္ထားလုိက္စမ္းပါကြယ္။ 



မိဘေမတၱာႀကီးမားပုံ 
 

၁၉၇၂ (ပထမႏွစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား) 

‘ ကုိယ္ပိုင္အိမ္တစ္လံုးမေဆာက္ႏုိင္ပနဲဲ႔ အိမ္ေထာင္မျပဳဘူးကြ 

ဒါ ငါ့ရဲ႕သႏိၷ႒ာန္ပဲ ’ 

 

၁၉၇၆ (ေနာက္ဆုံးႏွစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား) 

‘ ကုိယ္ပိုင္အိမ္မေဆာက္ႏိုင္ရင္ေတာင္ 

အိမ္ခန္းသန္႔သန္႔ကေလးေတာ့ငွားေနႏုိင္မွေဟ့ … ဒါပဲ ’ 

 

၁၉၇၇ (ဘီေအ - အမ္ေအ - က်ဴတူး) 

‘ မိဘအိမ္မွာပဲေနလုိ႔ေတာ့ရတယ္၊ 

မဂၤလာေဆာင္ကုိေတာ့သားသားနားနားလုပ္ရမယ္ ’ 

 

၁၉၇၈ (ကဗ်ာဆရာ) 

‘ မဂၤလာေဆာင္ကုိအက်ဥ္း႐ံုးလုပ္တာေကာင္းတယ္၊ 

ခန္းဝင္ပစၥည္းကုိမရွိမျဖစ္တာပဝဲယ္တာေပါ့ ’ 

 

၁၉၈၁ (ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သီခ်င္းေရးဆရာ) 

‘ မေကာင္းျမစ္ထာ 

ေကာင္းရာညႊန္လတ္ 

အတတ္သင္ေစ 

ေပးေဝႏီွးရင္း 

ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္ 

ဝတ္ငါးအင္ 

ဖခင္မယ္တုိ႔တာ ’ 

(မိဘဝတ္ငါးပါး) 

 

 

 



စြဲခ်က္တင္သင့္မတင္သင့္ 
 

သူတပါးရဲ႕ႏွလံုးသားကုိ 

ခြဲရလုိ႔ေပ်ာ္တ့ဲသူဟာ 

ႏွလုံးအစားထုိးကုပါရဂူ 

ေဒါက္တာခရစ္စတင္းဘားနတ္ 

တစ္ေယာက္ပဲရွိမယ္။ 

သူတပါးရဲ႕ဦးေႏွာက္ကုိ 

ေဖာက္စားရလုိ႔ 

ေပ်ာ္တဲ့သူဟာ 

ပင့္ကူတစ္ေကာင္ပဲရွိမယ္။ 

သူတပါးရဲ႕ေသြးကုိ 

အဆိပ္တက္ေစရလုိ႔ 

ေပ်ာ္တဲ့သူဟာ 

ေျမြတစ္ေကာင္ပဲရွိမယ္။ 

ၿပီးေတာ့ … 

ခ်စ္သူနဲ႔ခြဲခြာရလုိ႔ 

ေပ်ာ္တဲ့သူဟာ 

ေတာထြက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပဲရွိမယ္။ 

 

မင္းလဲ …  

ခရစ္စတင္းဘားနတ္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ 

ပင့္ကူတစ္ေကာင္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ 

ေျမြတစ္ေကာင္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ 

 

ငါလဲ … 

ေတာေပ်ာ္ရေသ့ႀကီးမျဖစ္ပါရေစနဲ႔။ 

 

 

 



ေဆြးေႏြးခန္း 
 

ေမး ။ အက်ယ္ဝန္းဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ အစာအိမ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ အရွည္ဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ လွ်ာျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ အေဝးဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ နားရြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ အေျခခံအက်ဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ ဖိနပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ အမွန္ဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ သမာဓိခ်ိန္ခြင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ သစၥာအရိွဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ မွန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ ခ်က္လက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ အသန္႔ရွင္းဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ ဆပ္ျပာျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ စိတ္အခ်ရဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ မေသခ်ာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေမး ။ အလွ်င္ျမန္ဆုံးအရာကားအဘယ္နည္း။ 

ေျဖ ။ ရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



သားႀကီးေမာင္ေဇယ်သားႀကီးေမာင္ေဇယ်သားႀကီးေမာင္ေဇယ်သားႀကီးေမာင္ေဇယ်    
 

 

ဝမ္းသာလုိက္ပါဘိ အခ်စ္ရယ္ 

နင္နဲ႔ငါနဲ႔သူငယ္ခ်င္း 

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ပါေတာ့မယ္ 

လမ္းႀကံဳလွ်င္ေျပာလုိက္ပါ 

ကၽြႏု္ပ္၏စြန္႔စားခန္း 

ဒါမ်ိဳးဆုိတာ ဒီလုိပဲေပါ့ 

ခရီးသည္ 

ထမင္းအုိးေလးတည္ပါရေစဦး 

ဘယ္လိုလဲအခ်စ္ရယ္ 

 

 

 

 



 

ဝမ္းသာလုိက္ပါဘိအခ်စ္ရယ္ 
 

အခ်စ္ေရ … 

 ေမာင္သာမုိးေရစက္ကေလးျဖစ္ရင္ကြယ္ 

 ပူျပင္းတဲ့ကႏၱာရတခြင္က 

 ပန္းပင္ကေလးေတြဆီ 

 မေမာမပန္း 

 အေျပးကေလးလွမ္းခ်င္တယ္။ 

အဲဒီအခါ … 

 ေမာင့္လက္ေမာင္းမွာ 

 ႏြဲ႔ေပ်ာင္းတဲ့အခ်စ္လက္ကေလး 

 ညႊတ္ေကြးလုိ႔ခ်ိတ္ထားေနာ္။ 

အခ်စ္ေရ … 

 ေမာင္သာပန္းပြင့္ကေလးတစ္ပြင့္ျဖစ္ရင္ကြယ္ 

 အႏိွမ္ခံအက်ည္းတန္မေလးရဲ႕ေကသာထက္ 

 သူ႔အလွအတြက္ခိုနားခ်င္တယ္။ 

အဲဒီအခါ … 

 ေမာင့္လက္ေမာင္းမွာ 

 ႏြဲ႔ေပ်ာင္းတဲ့အခ်စ္လက္ကေလး 

 ညႊတ္ေကြးလုိ႔ခ်ိတ္ထားေနာ္။ 

အခ်စ္ေရ … 

 ေမာင္သာသစ္ေစ့ကေလးတစ္ေစ့ျဖစ္ရင္ကြယ္ 

 ေမာင့္ခႏၶာေခ်ဖ်က္ 

 အနာဂတ္အတြက္သစ္ပင္ကေလးတစ္ပင္ 

 ေမြးဖြားေပးခ်င္တယ္။ 

အဲဒီအခါ … 

 ေမာင့္လက္ေမာင္းမွာ 

 ႏြဲ႔ေပ်ာင္းတဲ့အခ်စ္လက္ကေလး 

 ညႊတ္ေကြးလုိ႔ခ်ိတ္ထားေနာ္။ 



အခ်စ္ေရ … 

 ေမာင္သာသစ္ပင္ကေလးတစ္ပင္ျဖစ္ရင္ကြယ္ 

 ေမာပန္းေနတ့ဲခရီးသည္အတြက္ 

 ေနကြယ္မိုးထားအရိပ္ကေလးမ်ား 

 ဖန္တီးထားခ်င္တယ္။ 

အဲဒီအခါ … 

 ေမာင့္လက္ေမာင္းမွာ 

 ႏြဲ႔ေပ်ာင္းတဲ့အခ်စ္လက္ကေလး 

 ညႊတ္ေကြးလုိ႔ခ်ိတ္ထားေနာ္။ 

အလုိ … 

 အခ်စ္ရဲ႕ကုိယ္ကေလးမွာ 

 ေနျခည္မွ်င္တန္းကေလးေတြ 

 ယွက္သန္းထားတဲ့ 

 အဆင္ဆန္းပုဝါေလး 

 ရစ္ေထြးေနပါေပါ့လား … 

 ဝမ္းသာလုိက္ပါဘိအခ်စ္ရယ္ ….။ 

 

 

 

 

နင္န႔ဲငါန႔ဲသူငယ္ခ်င္း 
 

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းေျပးတ့ဲအခါ 

သူက ဆရာမ။ 

ကၽြန္ေတာ္ေနမေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ 

သူက စပါယ္ရွယ္ နပ္(စ္)။ 

ကၽြန္ေတာ္ပန္ခ်ီေရးတ့ဲအခါ 

သူက ဟန္ျပမယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ကဗ်ာေရးတဲ့အခါ 



သူက ကဗ်ာခ်စ္သူ။ 

ကၽြန္ေတာ္စိတ္ဆုိးတဲ့အခါ 

သူက အေခ်ာ့ေတာ္။ 

ကၽြန္ေတာ္သူ႔မ်က္ႏွာကေလး 

ေငးေနမိတ့ဲအခါ … 

နင္နဲ႔ငါနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြပါဟယ္ … တဲ့ေလ။ 

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ပါေတာ့မယ္ 
 

‘ သြားေတာ့မယ္ေနာ္ ’ 

‘ ျပန္ေတာ့မွာလား ’ 

‘ ဝိုးဝါးမပီ ’ 

‘ ေနဝင္ၿပီေလ ’ 

‘ ေနပါဦးဟယ္ 

ေစာပါေသးတယ္ ’ 

‘ ျပန္မယ္ … ျပန္မယ္ 

ခုျပန္မယ္ဟာ ’ 

အခါေပါင္းမ်ားစြာ 

ငါေၾကျငာရင္း 

သက္ျပင္းကေလးမႈတ္ 

ေခါင္းကုတ္ကာငုိင္တုိင္တုိင္နဲ႔ 

ေဟာၾကည့္ … 

ျပန္ထုိင္မိျပန္ၿပီ။ 

 

 

 

 

 



လမ္းႀကံဳလွ်င္ေျပာလုိက္ပါ 
 

အုိ … ဒုကၡ 

 အသင္သည္ကၽြႏု္ပ္အား 

 အခ်စ္တုအခ်စ္ေယာင္မ်ားႏွင့္ 

 လမ္းခြဲေပးခဲ့ေလၿပီ။ 

အုိ … ဒုကၡ 

 အသင္သည္ကၽြႏု္ပ္အား 

 မိတ္ေဆြစစ္မိတ္ေဆြမွန္တုိ႔ကုိ 

 ညႊန္ျပခဲ့ေလၿပီ။ 

အုိ … ဒုကၡ 

 အသင္သည္ကၽြႏု္ပ္အား 

 ဘဝတုိက္ပြဲမ်ားကုိ 

 ရင္ဆုိင္ရဲေသာသတိၱမ်ား 

 ေပးကမ္းခဲ့ေလၿပီ။ 

အုိ … ဒုကၡ 

 ကၽြႏု္ပ္၏ႏွလုံးသားကုိ 

 ခ်ိန္ရြယ္၍ပစ္လႊတ္လုိက္ေသာ 

 အသင္၏ျမားတုိ႔သည္ 

 ကၽြႏု္ပ္၏ေလာကအျမင္ေျခရင္း၌ 

 ပန္းကေလးမ်ားအျဖစ္သို႔ 

 ဘဝေျပာင္းသြားေလၿပီ။ 

အုိ … ဒုကၡ 

 အသင့္ကိုညႊန္ၾကားလုိက္သူတုိ႔ထံ 

 ‘ကၽြႏ္ုပ္ကေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း’ 

 လမ္းႀကံဳလွ်င္ေျပာၾကားေပးပါေလာ့။ 

 

 

 

 



ကၽြႏ္ုပ္၏စြန္႔စားခန္း 
 

သူငယ္ခ်င္းေကာင္း 

အေပါင္းအသင္းတုိ႔ေရ 

မေန႔ကမနက္ 

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွာ 

ထမီျပာ၊ အကၤ် ီျပာ 

ေခါက္ထီးျပာကေလးနဲ႔ 

လႈပ္လဲ့လႈပ္လီ 

ဟန္ခ်ီကာ သူ လွမ္း 

လမ္းထိပ္ကငါ့ကုိျမင္ 

မုန္းမာန္ပဝဲင္ေလမလား 

ၿပံဳးဟန္ပဲဆင္ေလမလား 

အေတြးပြားကာအနားကပ္ 

ဘတ္(စ္)မွတ္တုိင္အထိ 

သူၾကည့္ငါၾကည့္ 

ၿပိဳင္တူၾကည့္လုိ႔ 

ေျပာမိတဲ့တုိ႔စကား 

‘ဘတ္(စ္)ကားကၾကပ္လုိက္တာေနာ္ …’ 

 

 

 

ဒါမ်ိဳးဆုိတာဒီလုိပဲေပါ့ 
 

မင္းၿဖီးေနတာငါအသိ၊ 

ငါသိမွန္းလည္းမင္းအသိ။ 

ငါၿဖီးေနတာမင္းအသိ၊ 

မင္းသိမွန္းလည္း ငါအသိ။ 

‘ေၾသာ္ … ေၾသာ္ … ဟုတ္က့ဲ’ 

‘ဟုတ္က့ဲ … အင္း … အင္း’ 



မျငင္းပါဘူး၊ 

အတြင္းသိခ်င္း၊ 

ပညာရိွခ်င္း၊ 

အခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့၊ 

ဒီလုိပဲေပါ့ 

ဒီလုိေပါ့။ 

 

 

ခရီးသည္ 
 

မခ်စ္ေသာအခ်စ္ကုိလည္း 

ခ်စ္ခဲ့ဖူးပါၿပီ။ 

မမုန္းေသာအမုန္းကုိလည္း 

မုန္းခ့ဲဖူးပါၿပီ။ 

မၿပံဳးေသာအၿပံဳးကုိလည္း 

ၿပံဳးခ့ဲဖူးပါၿပီ။ 

မသိေသာအရိွကုိလည္း 

သိခဲ့ဖူးပါၿပီ။ 

မရွိေသာအရိွကုိလည္း 

ရွိခဲ့ဖူးပါၿပီ။ 

ကၽြႏု္ပ္သည္ကား 

မဆုံးေသးေသာအဆုံးမ်ားဆီသုိ႔ 

ဦးတည္ေနမိပါသတည္း။ 

 

 

 

 

 

 

 



ထမင္းအိုးေလးတည္ပါရေစဦး 
 

ပက္လက္ကုလားထုိင္ 

ယဲ့တ့ဲတဲ့ယုိင္တုိင္တိုင္ေပၚမွာ 

မဲ့တဲ့တ့ဲ ငိုင္တိုင္တိုင္ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ 

စိတ္ကူးေတြေယာက္ယက္ခတ္ 

လစ္လပ္ႏွလုံးသားရဲ႕ 

ဝိုးတဝါးအရိပ္ 

တိတ္တိတ္ကေလးဝင္စားလာ 

ကဗ်ာ … ကဗ်ာ … ကဗ်ာပန္းခ်ီ 

အလွေလးေတြေတးသီ 

ရယ္သူကိုမဲ့ 

မဲ့သူကိုၿပံဳး 

ေက်ာက္တုံးကုိအရည္ေဖ်ာ္ 

မိုးေပၚမွာသစ္ပင္စိုက္ 

ျပည္သူ႔ဝမ္းဗိုက္ကုိအစာျဖည့္ 

ဘဝေမ့သူကုိႀကိဳးစင္တင္ 

ေလာကတခြင္ငါဘုရင္ေပါ့ 

ေခါင္းကုိေမာ့ ရင္ကုိေကာ့ 

အေတြးနယ္ထဲေသာ့ေသာ့ကေလးေျပးေနတုန္း 

အေမ့ကုိယ္လံုး 

ျဗဳန္းကနဲေပၚလာ 

အေတြးကမာၻႀကီးပ်က္ 

မနက္ကုိးနာရီထိုးသမုိ႔ 

‘ေသခ်င္းဆုိးကေလး’လုိ႔ တကယ္မစခင္မွာ 

(သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ရယ္) … 

ထမင္းအုိးကေလးတည္ပါရေစဦးကြာ … 

 

 

 



ဘယ္လုိလဲအခ်စ္ရယ္ 
 

‘လူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာရင္ 

သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ခဲ့ရမယ္ … 

သားေကာင္းတစ္ေယာက္ 

ထြန္းေတာက္ေအာင္ေမြးခဲ့ရမယ္ …’ 

ဆုိထားတဲ့စကား 

ၾကားဖူးမွာပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္မေန႔က 

သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ … 

ကဲ … အခ်စ္ရယ္ 

မင္းကေကာ … ဘယ္လုိလဲ …။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



မ်ိဳးရာဇာညြန္႔မ်ိဳးရာဇာညြန္႔မ်ိဳးရာဇာညြန္႔မ်ိဳးရာဇာညြန္႔    
 

တစ္လမ္းသြားအခ်စ္ 

ယုံေတာ့ယုံခ်င္ပါတယ္ 

ေမတၱာတရားသည္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်သည္ 

ဘာမွန္းလဲမသိဘူး 

အခ်စ္ 

စကားေျပာခြက္ထကဲ ဂႏၱဝင္အမုန္း 

အခ်စ္ေဘာလုံးပြဲ 

ႏွလုံးသားၿမိဳ႕ေတာ္သာယာေစရမည္ 

သမုဒယေႏွာင္ႀကိဳးၿငိခဲ့ၿပီမို႔ 

 

 

 

 

 

 



တစ္လမ္းသြားအခ်စ္ 
 

အလုပ္သမားေဆး႐ုံေရွ႕ 

ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တိုင္တြင္ 

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ 

ဆုံစည္းခဲ့စဥ္က 

သူမသည္ကၽြန္ေတာ့္အား 

တစ္ခါတိတိလွည့္ၾကည့္သြား၏ 

ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ 

သူငယ္ခ်င္းလူမမာ 

သတင္းေမးရန္အသြား 

ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ 

မ်က္လုံးခ်င္းဆုံခဲ့စဥ္က 

တစ္ဆယ့္သုံးစကၠန္႔တိတိ 

မ်က္ေတာင္မခတ္ၾကည့္သြား၏။ 

ေဆးတကၠသုိလ္ေရွ႕ 

လိပ္ခံုးခန္းမတြင္က်င္းပေသာ 

‘ကံ့ေကာ္ရြာ’ ပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ 

သူမႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ 

မိတ္ေဆြျဖစ္သြားၾကသည္။ 

တကၠသိုလ္မ်ားေဆး႐ုံတြင္ 

အတြင္းလူနာအျဖစ္ 

ကုသျခင္းခံေနရေသာ 

ကၽြန္ေတာ့္အား 

လာေရာက္အားေပးစဥ္က 

အမွတ္မထင္ႏွင့္ 

ခ်စ္သူျဖစ္သြားသည္။ 

သူမ၏ဖခင္အတြက္ 

မိုရီယာမင္းအေၾကာေဆး 

ေလဟာျပင္ေဈးတြင္ 



လုိက္၍ဝယ္သည့္ေန႔က 

သူမႏွင့္အတူ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၿပီး 

လက္ဖမိုးေလးကုိ နမ္းဖူးခ့ဲသည္။ 

သူမႏွင့္ဆရာဝန္တစ္ဦး 

ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၿပီးစီးျခင္းကုိ 

သတင္းစာ၏ 

ဆ႒မေျမာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 

ဖတ္႐ႈရေသာအခါ 

အသက္႐ွဴမဝေသာေရာဂါကုိ 

တဒဂၤမွ်ခံစားလုိက္ရပါသည္။ 

ထုိညက 

ဆားခါးဝမ္းႏႈတ္ေဆးကုိ 

အားရပါးရ 

ေသာက္ပစ္လုိက္သည္။ 

ရင္ထဲမွ 

အခ်စ္ေဟာင္း အခ်စ္ေဆြး 

အခ်စ္ညစ္မ်ားကုိ 

စြန္႔ထုတ္ပစ္ရန္ႏွင့္ 

သူမအား ခါးခါးသည္းသည္း 

မုန္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ႏွလုံးသားအပါအဝင္ 

ကုိယ္တြင္းအဂၤါအားလုံးက 

အမွတ္တရ 

သိရွိသြားေစရန္အတြက္ပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 



ယုံေတာ့ယုံခ်င္ပါတယ္ 
 

• အခ်စ္ကေျပာတယ္ 

ဘယ္ေတာ့မွမမုန္းပါဘူးကြယ္တဲ့ ေနာ္ … 

အင္းေလ … ဟုတ္မွာေပါ့ 

• ေရမေရာပါဘူးလုိ႔ဆုိလာတဲ့ 

ႏြာႏို႔ကုလားရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

• ေဆးသၾကားမထည့္ပါဘူးလုိ႔ဆုိလာတ့ဲ 

ေဖ်ာ္ရည္သည္ရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

• အျမတ္မရပါဘူးလုိ႔ဆုိလာတဲ့ 

လမ္းေဘးေဈးသည္ရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

• အခြင့္ထူးမခံပါဘူးလုိ႔ဆုိလာတဲ့ 

သမဝါယမလူႀကီးရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

• အေလးမခုိးပါဘူးလုိ႔ဆိုလာတဲ့ 

ကုန္စိမ္းသည္ရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

• ေခါက္ဆြဲမစားပါဘူးလုိ႔ဆိုလာတ့ဲ 

ေဘာလုံးသမားရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

• ဘယ္ေတာ့မွမမုန္းပါဘူးလုိ႔ဆုိလာတ့ဲ 

မ်က္ႏွာမ်ားသူအခ်စ္ရဲ႕စကား 

ယုံစားလုိ႔ျဖစ္ပါ့မလား။ 

 

 

 



ေမတၱာတရားသည္အခ်ိန္ကာလႏွင့္တုိက္႐ုိက္အခ်ိဳးက်သည္ 

 

ပထမဆယ္စုႏွစ္ - ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမ 

 အတူတူကစားၾကသည္။ 

 အတူတူေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ 

 အတူတူရန္ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ထုိစဥ္က - ကၽြန္ေတာ္သည္ 

 သူမ၏ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း။ 

ဒုတိယဆယ္စုႏွစ္ - ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမ 

 အတူတူကားတုိးစီးၾကသည္။ 

 အတူတူေက်ာင္းတက္ၾကသည္။ 

 အတူတူစာက်က္ၾကသည္။ 

 ထုိစဥ္က - ကၽြန္ေတာ္သည္ 

 သူမ၏ခ်စ္မိတ္ေဆြ။ 

တတိယဆယ္စုႏွစ္၏အစပုိင္းအခ်ိန္ကာလာ 

 ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမ 

 အတူတူေလွ်ာက္လည္ၾကသည္။ 

 အတူတူ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၾကသည္။ 

 အတူတူခ်ိန္းေတြ႔ၾကသည္။ 

 ထုိစဥ္က - ကၽြန္ေတာ္သည္ 

 သူမ၏ခ်စ္ရည္းစား။ 



ပဥၥမဆယ္စုႏွစ္ကိုႀကိဳတင္ျမင္ေယာင္ျခင္း 

 ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္သူမ 

 အတူတူဘုရားသြားၾကမည္။ 

 အတူတူကေလးထိန္းၾကမည္။ 

 အတူတူခ်စ္ၿမဲခ်စ္ၾကမည္။ 

 ထုိအခါ - သူမသည္ 

 ကၽြန္ေတာ္၏တစ္ဦးတည္းေသာ 

 ခ်စ္ခရီးေဖာ္သာ။ 

 

 

ဘာမွန္းလဲမသိဘူး 

 

• မင္းကငါ့ကုိ 

မုန္းလုိက္၊ ေမ့လုိက္ၿပီဆုိတဲ့ 

အခ်ိန္ကာလရဲ႕အစပုိင္းမွာ 

ငါေလ … မႀကံဳစဖူး 

တုန္လႈပ္ခဲ့ရတယ္။ 

• ဟုိေလ … 

မင္းၾကားလုိက္တယ္မဟုတ္လား 

စကားလက္အာကာသယာဥ္ႀကီး 

ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းသြားလုိ႔ 

ငါတုိ႔ရဲ႕ကမာၻေပၚကုိ 

ျပဳတ္က်လာေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းစကား 

ဟုိနားဒီနားပ်ံ႕သြားကာစက 

လူတုိင္းတုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့တာ 



မင္းသိမွာေပါ့။ 

• ေနာက္ဆုံးအေျခအေနအရေတာ့ 

စကားလက္ျပဳတ္က်တာလည္း 

ဘာမွမဟုတ္။ 

မင္းမုန္းသြားတာလည္း 

ဘာမွမဟုတ္။ 

ငါတုန္လႈပ္ခဲ့တာလည္း 

ဘာမွမဟုတ္။ 

 

 

အခ်စ္ 

 

အခ်စ္သည္ 

 ခ်ိဳၿမိန္ေသာအရသာရိွ၏။ 

 အစာကုိေၾကေစ၏။ 

 ေဝဒနာအမ်ားအျပားကုိေပ်ာက္ကင္းေစ၏။ 

 ခံတြင္းကုိရွင္းေစ၏။ 

 အားကုိျဖစ္ေစတတ္၏။ 

 စိတ္ကုိၾကည္လင္ေစ၏။ 

 အဖ်ားမ်ိဳးအလုံးစံုကုိႏိုင္၏။ 

 ႏႈတ္ကုိၿမိန္ေစ၏။ 

 ႏွလုံးကုိၿငိမ္သက္ေစ၏။ 

 အရြယ္ကုိပ်ိဳေစတတ္၏။ 



 ေဒါသသုံးပါးကုိႏိုင္နင္း၏။ 

 ေသြးသားကုိသန္႔ရွင္းေစ၏။ 

 ေသာကမ်ားကုိေမ့ထားေစႏုိင္၏။ 

 ေလာဘကုိထိန္းခ်ဳပ္ေစတတ္၏။ 

 ကုိယ္ခႏၶာကုိဖ်တ္လတ္ေစ၏။ 

 အသက္ကုိရွည္ေစတတ္၏။ 

ဤသည္ကား - 

ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တိုင္ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ 

ေနာက္ဆုံးေပၚေမတၱာေဘာဇနက်မ္း၏ 

အဆုိအမိန္႔မ်ားပင္တည္း။ 

 

 

စကားေျပာခြက္ထဲကဂႏ ၱဝင္အမုန္း 

 

‘ကလင္ … ကလင္’ 

‘ဟယ္လုိ’ 

‘ဟုတ္က့ဲ … ေျပာပါရွင္’ 

‘မမလား … ကၽြန္ေတာ္ေလ’ 

‘ေၾသာ္ … မင္းကုိး’ 

‘ဘယ္လုိလမဲမရယ္’ 

‘ဘာကုိေျပာတာလဲ’ 



‘ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းထားတ့ဲအေျဖ’ 

‘မေစာလြန္းဘူးလား’ 

‘ၾကာၾကာမေစာင့္ႏိုင္ေတာ့လုိ႔ပါဗ်ာ’ 

‘စိတ္ညစ္တယ္ကြာ’ 

‘သိပ္ခ်စ္တယ္ဗ်ာ’ 

‘မင္းကုိေမးရဦးမယ္’ 

‘ဘာမ်ားလဲမမရယ္’ 

‘မင္းအေၾကာင္းေပါ့’ 

‘ေမးေလ၊ ကၽြန္ေတာ္ေျဖခ်င္လွၿပီ’ 

‘မင္းရဲ႕လက္ရွိအလုပ္အကုိင္ကုိေျပာႏုိင္မလား’ 

‘ဒါေလးမ်ား’ 

‘ေျပာေလ၊ မမနားေထာင္ေနတယ္’ 

‘ကၽြန္ေတာ္ကဗ်ာေရးပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ …’ 

‘ေတာ္ၿပီ၊ ေနာက္ကုိဘယ္ေတာ့မွမေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႔’ 

‘ဂေလာက္၊ တီ … တီ … တီ …’ 

 

 

 

 

 

 



အခ်စ္ေဘာလုံးပြဲ 
 

• ပြဲစဥ္တေလွ်ာက္လုံး 

႐ံႈးပြဲမရွိခဲ့ေသာ 

လွ်ပ္တပ်က္ေမႊေႏွာက္တတ္ေသာ 

ႏိုင္ပြဲဆက္ခဲ့ေသာ 

အမွတ္အမ်ားဆုံးရထားေသာ 

ဂိုးသြင္းစံခ်ိန္တင္ထားေသာ 

သင္တုိ႔အသင္း၏ 

စြမ္းအင္ေကာင္းမ်ားကုိ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

• သုိ႔ေသာ္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသင္းသည္လည္း 

အလြန္အင္မတန္ေတာင့္တင္းခိုင္ခန္႔ေသာ 

ေနာက္တန္းအင္အားရိွေၾကာင္း … 

ေသခ်ာေပါက္ဂိုးမ်ားကုိ 

မလြတ္တမ္းကာကြယ္ႏိုင္ေသာ 

ဂိုးေစာင့္ေကာင္းရိွေၾကာင္း … 

သင္တုိ႔ၾကားေကာင္းၾကားပါလိမ့္မည္။ 

• အုိ … 

‘အမုန္း’ အမည္ခံတဖက္အသင္းခင္ဗ်ား … 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခံစစ္ပံုစံျဖင့္ကစားၿပီး 

သင္တုိ႔ကိုအႏုိင္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

‘အခ်စ္’ အသင္းကုိယ္စား 

အစီရင္ခံလုိက္ပါသည္။ 

 

 

 



ႏွလံုးသားၿမိဳ႕ေတာ္သာယာေစရမည္ 

(၁)  

• တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက 

လွပၿငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ 

နာမည္ေက်ာ္ၾကားခ့ဲေသာ 

ဤၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ 

အမုန္းမုန္တိုင္းဝင္ေႏွာက္ 

ေၾကာက္စရာ့ငလ်င္လႈပ္ခတ္ 

ေလာင္မီးကပ္ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

• ထုိအျဖစ္ဆုိးမ်ားေၾကာင့္ 

o သစၥာၿမိဳ႕႐ုိး 

ေပါက္က်ိဳးသြားသည္။ 

o ေမတၱာအုတ္ျမစ္ 

ႏြံနစ္သြားသည္။ 

o မ်က္ဝန္းေရကန္ 

ျပည့္လွ်ံသြားသည္။ 

o အလြမ္းမီးခဲ 

ေလာင္စြဲေနသည္။ 

o ေဝဒနာမီးေတာက္ 

ၿဖိဳးေမာက္ေနသည္။ 

o ေသာကျပာေတြ 

က်န္ရစ္ေနသည္။ 

(၂) 

• အဆုံးအ႐ံႈးေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ 

ပ်က္စီးယုိယြင္းသြားေသာ 

ႏွလုံးသားၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအား 

စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ 

ျပန္လည္စည္ပင္သာယာေရးအတြက္ 

‘ေမတၱာ’ ျဖင့္ကူညီၾကပါရန္။ 



သမုဒယေႏွာင္ႀကိဳးၿငိခဲ့ၿပီမုိ႔ 

 

• ကၽြႏု္ပ္၏အခ်စ္ဆုံးက 

ကၽြႏု္ပ္အားတဒဂၤမွ်မုန္းေမ့ခ်င္ပါသည္ဟု 

ေၾကျငာလာသည္ဆုိျငားအ့ဲ။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ကုိယ္ခႏၶာတြင္ 

ဇီးကင္းခန္႔ရွိေသာေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္မ်ား 

သြင္သြင္က်လတံၱ႕။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ပါးျပင္တြင္ 

မက်ည္းေစ့ခန္႔ရွိေသာမ်က္ရည္ဥမ်ား 

မိုးသီးပမာေၾကြလတံၱ႕။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ဦးေခါင္းထတဲြင္ 

လက္သီးဆုပ္ခန္႔ရွိေသာမီးက်ည္ခမဲ်ား 

ေလာက္ၿမိဳက္ေနလတံၱ႕။ 

• ကၽြႏု္ပ္ရင္အစုံတြင္ 

ထန္းသီးလုံးခန္႔ရွိေသာ ေက်ာက္စိုင္ႀကီးမ်ား 

ခ်ိတ္တြယ္ေနလတံၱ႕။ 

• ကၽြႏု္ပ္ပခံုးေပၚတြင္ 

ပိႆာတစ္ရာခန္႔ရွိေသာစပါးႀကီးေျမြမ်ား 

ရစ္ပတ္ေနလတံၱ႕။ 

• ကၽြႏု္ပ္၏ႏွလုံးသားတြင္ 

ေပါက္ဆိန္အသြားခန္႔ရွိေသာ ဆူးေညွာင့္ႀကီးမ်ား 

သပ္လွ်ိဳေနလတံၱ႕။ 

• ထုိ႔ျပင္ 

ကၽြႏု္ပ္၏ေသြးလွည့္ပတ္မႈသည္လည္း 

ကြမ္းတစ္ရာညက္ခန္႔အထိ 

ရပ္တန္႔သြားလတံၱ႕။ 

 



တုိးမုိးတုိးမုိးတုိးမုိးတုိးမုိး    
 

စိတ္ကုခန္းသုိ႔ေရာက္လာေသာ ႏွလုံးသား 

ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း 

ခင္ဗ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကၽြန္ေတာ္ 

ခေရပင္ေအာက္မွာ အခ်စ္ရိွပါသည္ 

မွန္ရာေျပာသစၥာ 

ဥေပကၡာျမစ္မွာ ေမ်ာလုိက္သည္ 

အကန္းႏွင့္သူ၏အဘိဓမၼာ 

ကယ္ဆယ္ေရးသမား 

အတူၾကြေတာ္မူပါလွည့္ 

 



စိတ္ကုခန္းသုိ႔ေရာက္လာေသာႏွလုံးသား 

(၁) 

‘ မမာလာ ’ လုိ႔ေခၚပါတယ္ 

ငယ္ငယ္တုန္းကသိပ္ခ်စ္ၾကေပါ့။ 

ခုေတာ့ - သူကတစိမ္းျပင္ျပင္။ 

 

(၂) 

ဟုတ္ကဲ့ - ေက်ာင္းမွာေတြ႔တာပါ 

သီရိသူ ‘မပိေတာက္’ေလ 

သူကလဲသံေယာဇဥ္ရွိပုံပါ 

ဒါေပမယ့္ - သူ႔မွာခ်စ္သူရွိၿပီးသား။ 

 

(၃) 

ဒါေပါ့ဗ် - ကၽြန္ေတာ္ကလွမွသေဘာက်တာ 

တေကာင္းသူ ‘ညိဳျပာ’ ေလ 

သိပ္သိပ္ခ်စ္ပါသတ့ဲ 

ဒါေပမယ့္ - ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လြဲတာပါပဲ 

သူကေငြကိုပုိခ်စ္ရွာတာကုိး။ 

 

 

 



(၄) 

ေၾသာ္ … သူလား၊ သိတယ္ေနာ္ 

အလွဧကရီပဟဲာ 

နွင္းဆီသူ ‘နန္းႏုေအးျဖဴ’ ေလ 

မ်က္လုံးခ်င္းမခြာႏိုင္ၾကေအာင္ပါပဲ 

ဒါေပမယ့္ - အသြင္ခ်င္းမတူလုိ႔တဲ့ သူေခါင္းခါျပတယ္။ 

 

(၅) 

ရန္ကုန္သူပါ၊ ‘မေရႊရည္’ တဲ့ 

သူ႔ေမဂ်ာမွာသူအလွဆုံး 

သိပ္ခ်စ္ခဲ့ၾကပါတယ္ - သိပ္ခ်စ္ၾကေပါ့ 

ဒါေပမယ့္ - သူ႔ဘဝသာယာေရးအတြက္ 

ကၽြန္ေတာ္ကပဲေရွာင္ေျပးခ့ဲပါတယ္ခင္ဗ်ား …။ 

 

(၆) … (၇) … (၈) … (၉) 

(၁၀) … … … 

ခုေတာ့- 

တတ္ႏိုင္ရင္ကယ္ပါဦးဆရာရယ္ … 

တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ အႀကိမ္တစ္သိန္းေလာက္ 

ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံးသားက 

ကၽြန္ေတာ့္ကုိဆဲဆုိႀကိမ္းေမာင္းေနလုိ႔ပါ။ 



ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း 

 

- ကြန္ပ်ဴတာမ်က္လံုးမ်ားနဲ႔ 

ငါ့ႏွလံုးသားကုိအကဲမျဖတ္နဲ႔။ 

- ေဘာဂေဗဒဦးေႏွာက္အသစ္နဲ႔ 

ငါ့အခ်စ္ကိုတန္ဖိုးမသတ္မွတ္နဲ႔။ 

- ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္အေနနဲ႔ 

ငါ့အၾကင္နာေတြကုိမႏွိမ့္ခ်နဲ႔။ 

- အပူဆမ္းတ့ဲ ပန္းႏုေရာင္အနမ္းနဲ႔ 

ငါ့ၾကည္ျပာေရာင္ခံစားမႈကုိ လႊမ္းဖို႔မႀကံနဲ႔။ 

- ေစ်းကစားတ့ဲ ကလက္အၿပံဳးမ်ိဳးနဲ႔ 

ငါ့ျမတ္ႏုိးမႈကုိမသေရာ္နဲ႔။ 

- ဒါေပမယ့္ … 

ျဖဴႏုတဲ့အၿပံဳးေလးတစ္ၿပံဳးနဲ႔ 

ငါ့ႏွလံုးသားကုိ သိမ္းပါလွည့္။ 

 

ခင္ဗ်ားသုိ႔မဟုတ္ကၽြန္ေတာ္ 

 

ေန႔ 

ေၾသာ္ .. မွန္တာေပါ့ခင္ဗ်ာ 

ဟုတ္တာေပါ့ 

လုိက္ဖက္ပါတယ္ … 

ဟုတ္ကဲ့ … ဟုတ္က့ဲ 

ခ်ီးက်ဴးစရာပါပဲ 



ေလးစားေလာက္ပါရဲ႕ခင္ဗ်ာ 

တစ္ေခတ္မွာတစ္ေယာက္ 

အားက်မိပါရဲ႕ … တကယ္ပါ 

ေၾသာ္ … ဘဝအက်ိဳးေပးကလဲေကာင္းေတာ့ 

ခင္ဗ်ာ … အင္း … အင္း 

ဟင္း … ဟင္း။ 

 

ည 

ပက္ပက္စက္စက္ 

ေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတ့ဲ 

အသိတရားနဲ႔ႏွလုံးသားကုိ 

မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ရဲ႕လုိ႔ 

ေစာင္ ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး 

တလူးလူး တလိမ့္လိမ့္နဲ႔ …။ 

 

ခေရပင္ေအာက္မွာအခ်စ္ရိွပါသည္ 

 

ညေနခင္း ေနမင္းအုိရဲ႕ 

ႏႈတ္ဆက္သံမဆုံးေသးခင္ 

ပန္းပြင့္ေလးပမာ ကြယ္လြန္ရရွာတယ္ 

ဒါဟာအခ်စ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္လားကြယ္။ 



ေအးျမတ့ဲခေရပင္ေအာက္မွာ 

အခ်စ္ကုိအသာအယာျမွဳပ္ႏွံလုိက္ရတယ္။ 

မာယာမုိးေတြရြာေနတဲ့ 

ေလာကရဲ႕အျပင္ဖက္မွာ 

အခ်စ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္ခြင့္ရသြားပါၿပီ။ 

စိမ္းျမျမျမက္ခင္းျပင္ရဲ႕ေအာက္မွာ 

အခ်စ္နဲ႔အတူ 

အခ်စ္ပိုင္ဆိုင္တ့ဲ ေမတၱာတရားနဲ႔ 

လွပမႈမွန္သမွ်ျမွဳပ္ႏွံလုိက္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ထင္ပါရဲ႕ 

အခ်စ္ဂူတဝုိက္မွာ 

ခေရရနံ႔နဲ႔အတူ ေမႊးျမတ့ဲပန္းရနံ႔ေတြ 

သင္းလိႈင္ေနရဲ႕ကြယ္။ 

ေၾသာ္ … အခ်စ္တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။ 

ဒါေပမယ့္ေလ … ခေရပင္ကခေရပြင့္ေတြ 

ရာသီေပါင္းမ်ားစြာ လြင့္ေၾကြေနၾကသလုိ 

အခ်စ္မဲ့တ့ဲလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏွလံုးသားက 

ဝမ္းနည္းတမ္းတမႈေတြ 

ထာဝရလြင့္ေဝေနရမယ္ထင္ပါရဲ႕ကြယ္။ 

 

 



မွန္ရာေျပာသစၥာ 

 

အေဆြကဗ်ာခ်စ္သူခင္ဗ်ား … 

ရွက္ရွက္ႏွင့္ဝန္ခံလုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခပ္ထုံထုံကဗ်ာသမား ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

ကုလသမဂၢမွ အသိအမွတ္မျပဳေသာ ႐ိုဒီးရွားေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ လိမ္ညာမည္မဟုတ္ပါ။ 

အမွန္အတုိင္းေျပာတတ္လြန္းေသာေၾကာင့္ လူလိမၼာမ်ား၏ မ်က္ေစာင္းထုိးျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္းခံေနရသည္ကို 

လည္းေကာင္း၊ ရွပ္အကၤ် ီႏွင့္ပုဆုိးသာဝတ္ဆင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်င္းပင္စြပ္သူမ်ား၏ စပ္ၿဖၿဲဖၾဲကည့္ျခင္းခံေနရ 

သည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အလွကုိေငးေမာမိေသာေၾကာင့္ ဆီဒင္ကားေလးမ်ား၏ တီကနျဲမည္၍ 

ဝီကနဲ ပြတ္ကပ္သြားျခင္းခံေနရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒးဗစ္ခ်န္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကုိ အႏွစ္သာရမ့ဲသည္ဟု 

ေျပာမိေသာေၾကာင့္ ေခတ္မမီဟုေျပာဆုိျခင္း ခံေနရသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ ႕စတီရီယုိေတးမ်ားကုိ 

နားေထာင္၍မရေသာေၾကာင့္ “ေတာဘဲ” ဟူ၍ ေထာပနာျပဳျခင္း ခံေနရသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေရဒီယုိမွ 

အခ်ိဳ႕သီခ်င္းမ်ားကုိ နားေထာင္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ ‘နလဗိန္းတုံး’ ဟု႐ႈတ္ခ်ခံေနရျပန္သည္ကုိ 

လည္းေကာင္း … ကၽြန္ေတာ္သည္ခပ္ထုံထုံကဗ်ာသမားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္အတုိင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္ 

ခင္ဗ်ား။ ေၾသာ္ … တစ္ခုက်န္ပါေသးသည္။ ၾကင္ၾကင္နာနာထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ခ်စ္တတ္ေသာေၾကာင့္ 

ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူက ပ်င္းရိစိတ္ပ်က္စြာစြန္႔ခြာသြားေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ 

 

ဥပကၡာျမစ္မွာေမွ်ာလုိက္သည္ 

 

ရွက္ေသြးၾကြၾကြ ပါးျမျမဝင္း 

ရြရြေလးေမႊး ေႏြးေႏြးလိႈက္လိႈက္ 

ခိုက္ခိုက္အသည္း စြဲစြဲနစ္ဝင္ 

သံေယာဇဥ္ျမားတစ္စင္း …။ 

နီေသြးျမဴးျမဴး ဖူးဖူးႏႈတ္ခမ္း 

တမ္းတမ္းမက္မက္ 



ညက္ညက္အနမ္း ပန္းေလးပြင့္ပံု 

႐ုပ္ပုံျဖစ္သြားႏွလုံးသားမွာ …။ 

သြယ္သြယ္လ်လ် ၾကြၾကြတင္းတင္း 

သင္းသင္းက်စ္က်စ္ ႏွစ္အိခႏၶာ 

ရင္မွာေထြးထား 

ေထြျပားအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္တစ္ခု …။ 

ႀကံဳခဲ့ဇာတ္လမ္းမွတ္တမ္းတင္ခ်က္ 

ဖြင့္လ်က္ၾကည့္မိ ၾကည့္မိခ်ိန္မွာ 

ရင္မွာလြမ္းေမာ 

ဥၾသငွက္ကေလးေဆြးတုန္းပါလား။ 

ႏွလုံးသားအခ်စ္ ေသြးသားအခ်စ္ 

စြန္႔ပစ္သူ႔ကုိ လြမ္းမငုိနဲ႔ 

ညိဳဝါေဟာင္းညစ္ အတိတ္ျမစ္ထဲ 

ကဲ … လႊင့္ပစ္စို႔ေလ၊ 

ေႏြေႏွာင္းအခ်စ္ သစ္ရြက္ေၾကြ။ 

 

အကန္းႏွင့္ သူ၏အဘိဓမၼာ 

 

ေတာင္သုိ႔လားေသာ္ 

ေျမာက္သုိ႔ေရာက္၏။ 

ေျမာက္သုိ႔လားေသာ္ 



ေတာင္သုိ႔ေရာက္၏။ 

ေတာင္ကုိေျမာက္ထင္ 

ေျမာက္ကုိေတာင္ထင္ 

ထင္တလုံးျဖင့္ 

ရယ္ၿပံဳးေနေလသတည္း။ 

 

 

ကယ္ဆယ္ေရးသမား 

 

အခ်စ္ေခ်ာက္ထဲ 

တစ္ေယာက္ထကဲ် 

ႏွမငုိစဥ္ 

ရင္ဝယ္ၾကင္နာ 

ေမတၱာေလွကား 

ေခ်ာက္ကမာၻးမွာ 

ညင္သာယုယ 

အသာခ်လုိ႔ေပးလုိက္မိ။ 

အိပ္မက္ဆုိးမွ 

ႏွမလြတ္ေျမာက္ 

ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆုိ 

ပန္းလုိဖူးပြင့္ 



ပ်ိဳျမဴးပါေစ 

ေစတနာေတြ 

ေဝျဖာေနဆဲ 

‘ဝုန္းကနဲ’ 

ေလထလဲြင့္ေျမာက္ 

ေခ်ာက္ထဲတြန္းခ် 

လမုိက္ကမာၻ 

ညဝကၤပါထဲ 

ၿပိဳလဲက်ဆင္း 

ကင္းမဲ့အေဖာ္ 

ေအာ္ဟစ္မၾကား 

ေခၚမၾကားနဲ႔ 

ဟားတုိက္ရယ္သံ 

ဆူညံလြင့္ျမည္ 

ေဝးသီလမ္းေပ်ာက္ 

အခ်စ္ေခ်ာက္ထဲ 

တစ္ေယာက္ထဲ … ငါ။ 

 

 

 

 



အတူၾကြေတာ္မူပါလွည့္ 

 

သူ … အခ်စ္မရွိ၊ အသိထဲမွာ 

ၾကင္နာျခင္းစြမ္းရည္ 

ၾကည္ႏူးျခင္းတန္ဖိုး 

ျမတ္ႏိုးျခင္းဆန္းသစ္ပုံ 

မယုံမၾကည္ရယ္စရာ။ 

ငါ … အခ်စ္ရိွ၏၊ အသိထမွဲာ 

ၾကင္နာျခင္းစြမ္းရည္ 

ၾကည္ႏူးျခင္းတန္ဖိုး 

ျမတ္ႏိုးျခင္းဆန္းသစ္ပုံ 

ႏွစ္သက္ခံုမင္ယုံၾကည္ကာ။ 

သူ … အခ်စ္မရွိ၊ မရွိမရွာ 

မရွာမေတြ႔၊ မေတြ႔မပူ 

မပူစိတ္ၾကမ္း … 

ပန္းဥယ်ာဥ္ကုိေက်ာခုိင္းသူ 

စည္းအျပင္ကလူ 

ထုိလူတစ္ေယာက္လုိမေနလုိ။ 

ငါ … အခ်စ္မရိွ၊ မရိွ၍ရွာ 

ရွာ၍မေတြ႔၊ မေတြ႔၍ပူ 

ၿငီးညဴစိတ္ႏြမ္း၊ ဤေတာၾကမ္းမွ 



လွမ္းထြက္ခြာလွစ္၊ ေမတၱာသစ္သီး 

စားသုံးျမည္းကာ၊ သစၥာေခ်ာင္းနား 

ေလွ်ာင္းစက္နားရင္း၊ သင္းပ်ံ႕ၾကည္လင္ 

အၾကင္နာဂီတ၊ ဖြင့္ဟၾကားလုိ 

ေနမညိဳခင္ ငါတုိ႔ 

ထုိဥယ်ာဥ္သုိ႔ သြားပါစုိ႔။ 


