
  



 

  



ေအာင္ခင္ျမင့္၏အမွာ 

 

စမ္းသပ္ကဗ်ာ 

 ေမာင္ေဒးရဲ႕ကဗ်ာေတြကို “စမ္းသပ္ကဗ်ာ” (experimental poetry) အမ်ိဳးအစားထဲ ကၽြန္ေတာ္ထည့္သြင္း 

လိုပါတယ္ ၊၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာက (experimental) ဆိုတ့ဲ စကားလုံးအေပၚ သိပ္တန္ဖုိးထားမႈ မရိွလွဘူး ၊၊ 

စမ္းသပ္ေနတ့ဲ အဆင့္မွာရွိတ့ဲ အရာေတြ ၊ စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေနတ့ဲ အႏုပညာရွင္ေတြကုိ မ်ားေသာအားျဖင္ ့

သိပ္အထင္မႀကီးလွဘူး ၊၊ မဂၢဇင္းေပၚမွာ ကဗ်ာဘယ္ႏွပုဒ္ပါၿပီးၿပီလဲ ၊၊ ကဗ်ာစာအုပ္ဘယ္ႏွစ္အုပ ္ထုတ္ၿပီးၿပီလဲ၊ စတ့ဲ စတ့ဲ 

စံေတြနဲ႔ ကဗ်ာ၊ ကဗ်ာဆရာကုိ အကဲျဖတ္ၾကတယ္ ၊၊ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ကဗ်ာမ်ားမ်ားစားစားပါၿပီးမ ွ

နာမည္အေတာ္အတန္ရ ၿပီးမွ အဲ့ဒီကဗ်ာဆရာ ကုိ စာရင္းသြင္းခ်င္ၾကတာ ၊၊ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဒါဟာအေတာ္ 

ရယ္စရာ ေကာင္းတ့ဲကိစၥပဲ၊၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ အႏုပညာဆိုတ့ဲ သေဘာက အစဥ္တစိုက္ စမ္းသပ္ေနရတ့ဲ 

သေဘာရိွတာကုိး ၊၊ စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ေနတ့ဲလူကုိ ဥပကၡာျပဳတာဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏုပညာကို ဥပကၡာျပဳတာပဲ၊၊ 

တကယ္က စမ္းသပ္မႈကို ရပ္တန္႔လုိက္တ့ဲေန႔ဟာ အဲဒီကဗ်ာဆရာ၊ အႏုပညာရွင္ ေသဆုံးတ့ဲေန႔ပဲ ၊၊ 

 

ကဗ်ာဘာသာစကားကိစၥ 

 ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကဗ်ာဘာသာစကားဟာ ေန႔စဥ္သုံးစကားအေပၚ အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားတယ္ ၊၊ ဒီေနရာမွာ 

“ကဗ်ာဘာသာစကား” (Poetic Language) ဆိုတာကုိ နည္းနည္းေဆြးေႏြးလုိတယ္၊၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေပၚေပါက္ေနတ့ဲ 

ကာရန္ျပႆနာ ၊ ရစ္သမ္ျပႆနာ စတာေတြဟာ “ကဗ်ာဘာသာစကား” ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈေတြအားနည္းေနေသးလုိ႔ပါပဲ 

တကယ္ေတာ့ ကာရန္ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ရစ္သမ္အေပၚ အားျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ ဖန္တီးလုိ႔ရပါတယ္၊၊ ပိုရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ေတာ့ “ကဗ်ာဘာသာစကား”ဟာ ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးလဲ၊၊ 

ေန႔စဥ္သုံး၊ အရပ္သုံးစကားနဲ႔ ဘယ္လုိကြာျခားသလဲ၊၊ ေန႔စဥ္သုံးဘာသာစကားဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအခ်င္းခ်င္း 

ဆက္သြယ္ဖုိ႔ အေထာက္အကူပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါပ၊ဲ၊ တစ္ေယာက္ေျပာတာကုိတစ္ေယာက္က နားလည္သြားရင္ ၿပီးၿပ ီ ၊၊ 

နားလည္ဖို႔က သူ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပ ဲ ၊၊ အဓိပၸာယ္ဆိုတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိသြားတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အဲဒီစကားလုံးေတြက 

ေၾကပ်က္သြားၿပီ ၊၊ ေနာက္ၿပီး အဲဒီေန႔စဥ္သုံးဘာသာ စကားဟာ ဖန္တစ္ရာေတေအာင္ သုံးရလြန္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

အရာရာကုိ အလုိအေလ်ာက္သိႏွင့္ေနၿပီ ၊၊ အဲဒီေန႔စဥ္သုံးဘာသာစကားေၾကာင့္ ေလာကဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ 

အာ႐ုံေတြကုိ ထူးထူးျခားျခား ရုိက္ခတ္မႈမရိွေတာ့ဘူး ၊၊ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ထုံထိုင္းေနတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ 

နာ့ဗ္ေၾကာေတြတစ္ေလွ်ာက္ စီးဆင္းလာတ့ဲ အဲ့ဒီစကားလုံးေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အလုိအေလ်ာက္ 

(သိတစ္ဝက္ မသိတစ္ဝက္) တုံ႔ျပန္လိုက္တာပါပဲ ၊၊ 

 ကဗ်ာဘာသာစကားက အဒီဲလိုျဖစ္ေနတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲ (Perception) ကုိ ေျပာင္းလဲေပးတယ္၊၊ 

ကဗ်ာဘာသာစကားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရ႕ဲ ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသား အရာေတြကုိ အခုမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမင္ဖူးသလုိမ်ိဳး 

ျဖစ္ေအာင္ (Defamiliarize) လုပ္ပစ္လုိက္တယ္ ၊၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ကဗ်ာဘာသာစကားဟာ စံေသြေနတ့ဲ 



ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးပါပဲ ၊၊ ဒီေနရာမွာ စံေသြေနတ့ဲ ဘာသာစကားဆိုတာက ဖတ္သူရဲ႕ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိ ု

အတင္းရယူလုိက္တ့ဲ၊ သာမန္ၾကားေနက် စကားမ်ိဳးနဲ႔မတူတ့ဲ၊ ရုတ္တရက္ အကၽြမ္းမဝင္တ့ဲ ဘာသာစကားမ်ိဳးကုိ ဆိုလုိတာ 

ျဖစ္တယ္ ၊၊ ေန႔စဥ္သုံးဘာသာစကား က နားလည္မႈမွာ သူ႔တာဝန္ၿပီးဆုံးသြားေပမယ့္ ကဗ်ာဘာသာစကား ကေတာ့ 

ဖတ္သူရ႕ဲ ခံစားခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ပကတိတန္ဖုိး၊ ဂီတဆန္တ့ဲ ခံစားမႈ၊ အဓိပၸာယ္ေထြျပားနက္နဲမႈေတြ ကုိ 

ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားတယ္၊၊ အဓိပၸာယ္ေတြ၊ နိမိတ္ပံုေတြ၊ အသံေတြက ဖတ္သူရ႕ဲ ဥာဏ္ကြန္ယက္ ထဲမွာ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ဝလွဲည့္ေနတယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ပုိင္းကဗ်ာဆရာေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္သုံးဘာသာစကားကုိပ ဲ

တမင္သုံးစြဲၿပီး ကဗ်ာဘာသာစကားကို ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကတယ္၊၊ ဥပမာ - ေမာင္ေဒးရဲ႕ “ဘေရာ့ဒ္ေဝး အမူအရာ”ကဗ်ာထဲမွာ 

တီဗီေၾကာ္ျငာထဲက စာသားေတြ၊ ဘက္စ္ကား၊ရထား၊ သေဘာၤေပၚက ေစ်းေရာင္းသူရ႕ဲ အသံေတြ၊ 

လမ္းကူးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္ စတာေတြကုိ တမင္ထည့္သုံးစြဲထားတယ္ ၊၊ ေန႔စဥ္သုံးဘာသာစကား နဲ႔ ကဗ်ာ 

ဘာသာစကားရဲ႕ စည္းကုိဖ်က္ပစ္တ့ဲသေဘာကေတာ့ ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆန္ရမယ္ ဆုိတ့ဲ အသိကို 

ျမႇပ္ႏံွလိုက္တ့ဲသေဘာပါပ ဲ ၊၊ အ့ဲဒီလို စမ္းသပ္ခ်ဲ႕ထြင္ရင္းနဲ႔ပဲ စကားေျပကဗ်ာေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္တယ္၊၊ အဒီဲ 

အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ကဗ်ာဖတ္ျခင္း အေတြ႕အႀကံဳဟာလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ေျပာင္းလဲသြားတယ္၊၊ 

ကဗ်ာဖတ္သူဟာ ငုိက္ျမည္းေနတ့ဲ အဓိပၸာယ္စားသုံးသူ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏုိးၾကားတ့ဲအဓိပၸာယ္ ထုတ္လုပ္သူ ျဖစ္လာတယ္၊၊ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူဟာ ကဗ်ာကတစ္ဆင့္ အရင္က မဝင္ေရာက္ဖူးတ့ဲ ဘာသာစကား စၾကာဝဠာ (the universe 

of language)ထဲကုိ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္သြားတာျဖစ္တယ္ ၊၊ အဒီဲမွာမ ွအလြန္လွ်ိဳ႕ဝွက္တ့ဲ ကဗ်ာဆရာ ရဲ႕ ပုဂၢလိကကမာၻ 

ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရိွရတာျဖစ္တယ္၊၊  

 

ေမာင္ေဒး ရ႕ဲ ကမာၻ 

 ေမာင္ေဒး ရ႕ဲ ကမာၻဟာ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းတယ္၊၊ သူ႔ရဲ႕ ကမာၻမွာ ဘုရားသခင္မရိွဘူး ၊၊ တိတ္ဆိတ္ေနတယ္၊၊ 

အိန္ဂ်ယ္ေတြက ငွက္ေသေတြ လို ေကာင္းကင္ကေန ျပဳတ္က်ေနတယ္ ၊၊ သေဘာၤဟာ ဦးတည္ရာမ့ဲေမ်ာေနတယ္ 

၊၊ဖီးနစ္ငွက္ဟာ ျပန္မထႏုိင္ဘဲ ေသဆုံးေနတယ္၊၊ ရထားဟာ ေန႔စဥ္တံတားေပၚကေန ျပဳတ္က်ေနတယ္၊၊ လူေတြ 

ယဥ္ယဥ္ကေလး ေသဆုံးေနတယ္ ၊၊ သစ္ပင္ေတြ အျမစ္လန္လဲေနတယ္၊၊ အသစ္ပင္ေတြ ငိုေၾကြးေနတယ္ ၊၊ 

 ဒီေနရာမွာ ေမာင္ေဒးရဲ႕ အဆိုးျမင္ဝါဒ ဟာ ၉ဝ မ်ိဳးဆက္ရ႕ဲ ခံစားခ်က္အေျခအေနေတြထဲကေန 

ေပါက္ဖြားလာတာလုိ႔ ေယဘုယ် ဆိုႏိုင္တယ္၊၊ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေျပာင္းလဲလာတ့ဲ ရန္ကုန္ရ႕ဲ အေျခအေနနဲ႔ 

အဒီဲအေျပာင္းအလဲရ႕ဲ ႐ုိက္ခတ္မႈေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လုိလာပါတယ္၊၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ၿပိဳလဲသြားတာ၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပုဂၢလိကဘဝထဲကို အတင္းဝင္ေရာက္လာတ့ဲ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ အင္တာနက္၊ စားသုံးသူဝါဒနဲ႔ ပိုက္ဆံကုိ 

အလုအယက္ရွာေဖြေနရတ့ဲ ေန႔စဥ္ဘဝ၊ ေျပာင္းလဲလာတ့ဲ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတြရ႕ဲ အဓိပၸာယ္ေပ်ာက္ဆုံးလာတ့ဲ 

အျဖစ္၊ ကာရာအိုေက ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘီယာဆိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ တီဗီဂိမ္းနဲ႔ေဘာလုံးပြဲရူးသြပ္မႈ၊ လူမႈေရးအရ ဖန္တီးထားတ့ဲ 

အစစ္အမွန္တရားေတြ၊ အရာရာဟာ ေလးနက္မႈ မရိွပ ဲ ဗန္းျပစားဖို႔ သက္သက္ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ဘဝကုိ ေနထိုင္ရတာမ်ိဳး 

မဟုတ္ဘဲ သရုပ္ေဆာင္ေနရသလုိ အျဖစ္ေတြ၊ စတ့ဲ စတ့ဲ အေျခအေနေတြ၊ စိတ္ခံစားမႈေတြကို သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ 

ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကမာၻကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစစ နားလည္ႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္၊၊ 



ေမာင္ေဒး နဲ႔ ျဖစ္တည္မႈဝါဒ 

 ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကဗ်ာေတြမွာ ျဖစ္တည္မႈဝါဒရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတြ ကို ေတြ႕ေနရတယ္ ၊၊ သေဘာၤကမ္းကပ္သည္ ့

သတင္းမွာ ေသျခင္းတရား(Death) နဲ႔ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့မႈ(Absurdity) ကုိဖြဲ႕ဆိုထားတယ္၊၊ ေမာင္ေဒး ရဲ႕ လူသား ဟာ 

ျဖစ္တည္မႈဝါဒရ႕ဲ (Dasein) ပါပဲ၊၊(Dasein)ဆိုတာ ေလာကထဲမွာ မိမိအလုိဆႏၵမပါဘဲ ျဖစ္တည္ေရာက္ရွိလာတ့ဲ လူသားကု ိ

ေျပာတာျဖစ္တယ္ ၊၊ အဒီဲလို စြန္႔ပစ္ခံရတ့ဲသေဘာ၊ လြင့္စင္ေရာက္ရိွလာတ့ဲသေဘာ ကုိ ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကဗ်ာေတြမွာ 

ေတြ႕ရတယ္၊၊  

 ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ၊ မိမိကိုယ္ကုိ ဒဏ္ခတ္တ့ဲသေဘာနဲ႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ 

 ဒီဘဝကို ေနထိုင္လုိက္ဖုိ႔ပဲ သင ္ဆုံးျဖတ္ပါေတာ့ 

     (ဟုိေနရာ ဒီေနရာမွ ကူးယူထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) 

 သင္သိထားရမွာက သင္ဟာ သဲျပင္ေပၚက ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၊ 

 ဒါမွမဟုတ္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္က လက္ကျမင္းၿပီးေရးထားတ့ဲ 

 သဲျပင္ေပၚက အိပ္မက္ေတြရ႕ဲ ပုံတူသာျဖစ္ပါေၾကာင္း 

                            (ဟုိေနရာ ဒီေနရာမွ ကူးယူထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) 

 ဘုရားမ့ဲ ျဖစ္တည္မႈဝါဒီေတြလိုပဲ ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကဗ်ာေတြမွာလည္း ဘုရားသခင္၊ တမန္ေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘုံ 

စတာေတြကို အယုံအၾကည္ကင္းမ့ဲတာ၊ ျငင္းဆိုထားတာေတြ႕ရတယ္၊၊ ႐ုပ္ဝတၳဳေတြ ဖိစီးေနတ့ဲ ေခတ္ၿပိဳင္ကမာၻထဲက 

ေခတ္ၿပိဳင္လူသားရ႕ဲ (Spiritual Crisis) ကုိ ဖြဲ႕ဆိုထားတာလို႔ ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္၊၊ 

 “သူေသတုိ႔ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းလည္းမရိွ၊ ေကာင္းကင္မွာ 

တမန္ေတာ္ေတြလည္းမရိွ၊၊ . . . . . . .” 

        (သေဘာၤကမ္းကပ္သည့္သတင္း) 

 “သင္ဟာဘုရားသခင္ဆိုတာ မရိွမွန္းသိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတ့ဲ 

အိန္ဂ်ယ္လည္းျဖစ္ရ႕ဲ” 

      (ဟုိေနရာ ဒီေနရာမွ ကူးယူထားေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) 

 “အ့ဲဒီ ေကာင္းကင္ဘုံေၾကာင့္ေပါ့ 

 တို႔ကမာၻေမွာင္ခ့ဲတာ”  

   (ေကာင္းကင္ဘုံလာလမ္းအတုိင္း) 



အျခားကဗ်ာမ်ားႏွင့္ အျခား Theme မ်ား 

  ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကဗ်ာေတြမွာ ျဖစ္တည္မႈဝါဒရဲ႕ ရုိက္ခတ္မႈအျပင္ အျခား “အေၾကာင္းအရာေတြ”လည္း 

ေတြ႕ရတယ္၊၊ “ၿငီးေငြ႕လို႔ရက္လုပ္မိတ့ဲ ဂီတ”မွာ စားသုံးသူဝါဒ (Consumerism) နဲ႔ အႏွစ္သာရကင္းမ့ဲမႈ၊ ၿငီးေငြ႕မႈ၊ 

“ရထား”မွာ ကံၾကမၼာ၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ ႐ုပ္ရွင္ဆန္မႈနဲ႔ သတင္းဆန္ဆန္ အျဖစ္အပ်က္ရ႕ဲ 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ကင္းမ့ဲမႈ၊၊ “ငါတို႔ ကယ္ရီေကးခ်ား” မွာေတာ့ သုံးနာရီေမးခြန္းႏွင္ ့ ႀကီးျပင္းလာေသာ လက္ရိွမ်ိဳးဆက္နဲပ 

ပုံသ႑ာန္ပ်က္ေနတ့ဲ လူ႔အျဖစ္၊၊ “သမိုင္းသင္ရိုးထဲက ဆင္ဖုိနီ”မွာ သမိုင္းအသိ(Sense of history) ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈ 

(သမိုင္းဆုိတာ စကားလုံး၊ နိမိတ္ပုံနဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတြကုိ ေဆာ့ကစားထားမႈသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရတယ္)၊၊ 

“ဘေရာ့ဒ္ေဝးအမူအရာ” မွာေတာ့ ဘဝ (Life)နဲ႔ ျပဇာတ္ဆန္မႈ၊၊ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေဒးဟာ “အေၾကာင္းအရာ” တစ္ခုဆီကို 

ဦးတည္စပ္ဆိုတတ္တ့ဲ ဆိုရွယ္လစ ္ ေခတ္ကဗ်ာဆရာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး ၊၊ ေမာင္ေဒးရဲ႕ ကဗ်ာအပုဒ္တိုင္း ၊ အပုဒ္တိုင္းမွာ 

စကားလုံးေဆာ့ကစားမႈေတြ၊ ျမႇပ္ထားထ့ဲစကားေတြ၊ ေဘးထြက္အဓိပၸာယ္ေတြ၊ မဆီမဆိုင္စာသားေတြ၊ ဆန္းၾကယ္တ့ဲ 

နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ စာဖတ္သူကုိ ေႏွာင့္ယွက္တာ၊ လမ္းလႊပဲစ္တာ ၊ ရိတိတိလုပ္တာ ၊ ဦးေႏွာက္စားထားတာ ေတြ႕ရတယ္၊၊ 

 

ေမာင္ေဒးကဗ်ာ မဖတ္ဖုိ႔ 

  ေမာင္ေဒး ရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ ဖတ္တ့ဲအခါ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို လူသတ္ကားတစ္ခုၾကည့္သလုိ သဲလြန္စေတြ၊ 

အဓိပၸာယ္ေတြ၊ ဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈေတြ၊ အႏုပညာအခံေတြကုိ သုံးၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္၊၊ ေမာင္ေဒး ရဲ႕ 

“အေပ်ာ္စီးပင္လယ္”ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ေနရာရာ ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္၊၊ ေခၚေဆာင္သြားရာ 

လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာလည္း ျမင္ေနက်အရာေတြ၊ ျမင္ေနက် ျမင္ကြင္းေတြကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ အဒီဲအရာေတြ 

ျမင္ကြင္းေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဆန္းၾကယ္လာၿပီး သင့္ကို ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ျပန္ေမးပါလိမ့္မယ္၊၊ 

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ အျမင္ေတြ အရိုးစြဲေနတ့ဲ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ တန္ဖုိးေတြအေပၚ၊ ေနာက္ဆုံး 

သင့္ကိုယ္သင ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈအေပၚ မေသမခ်ာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္၊၊ အဒီဲလို သင့္တစ္သက္တာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ခဲ့တ့ဲ 

အရာေတြ လႈပ္ရွားယိမ္းထုိးသြားတာ မခံႏိုင္ရင္ေတာ့ ကဗ်ာစာအုပ္ကို ဒီေနရာမွာပဲ ခ်ထားလုိက္ပါ၊၊ 

ေရွ႕ဆက္မဖတ္ပါနဲ႔ေတာ့၊၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သင္ေရွ႕ဆက္ ဖတ္ရင္ လိႈင္းမူးမွာ ေအာ့အန္မွာ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္မွာ 

အေသအခ်ာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ၊၊  

           ေအာင္ခင္ျမင့္ 

  



သေဘာၤကမ္းကပ္သည့္ သတင္း 

 

တစ္ေယာက္တည္းေျပာေနသလားကုိယ့္လူ 

ႏွင္းထုထဲက သေဘာၤေတြကုိ ဟြန္းသံနဲ႔အခ်က္ေပးေခၚေနၿပီ၊၊ 

သူေသတို႔ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းလည္းမရိွ၊၊ ေကာင္းကင္မွာ 

တမန္ေတာ္ေတြလည္းမရိွ၊၊ မုန္တိုင္းေတြမွာေတာ့ သြားစရာ 

ေနရာတစ္စံုတစ္ရာ အတိအက်ရိွသလို တိတ္ဆိတ္ျခင္းလည္းရွိ၊၊ 

ခင္ဗ်ားေျပာေနတာကုိ ရပ္လိုက္ပါေတာ့လား၊၊ 

ေဘဘီလုံက်ခန္းမွာ သီခ်င္းသံေတြဆုံးသြားလိမ့္မယ္၊၊ 

သေဘာၤက ထြက္ခြာေနေပမယ့္ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြက ေရေရရာရာမရိွ 

လႊင့္စရာရြက္ဟာ တစ္ေယာက္တည္းစကားေျပာေနေလရဲ႕၊၊ 

ကမ္းကပ္တ့ဲေန႔ဟာ အဓိပၸာယ္ကိုေမြးတ့ဲေန႔ျဖစ္တယ္၊၊ 

ပင္လယ္ေသ၊၊ တစ္ဘက္ပိတ္လမ္း၊၊ ျပဳတ္က်သြားတ့ဲ အိန္ဂ်ယ္၊၊ 

ေသသြားတ့ဲ ဖီးနစ္ငွက္ေတြဆီက ဘာသတင္းမွေရာက္မလာ  

ေသသြားတ့ဲ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာေတာ့ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ေျမာက္အရပ္ကုိ 

စနစ္တက် ေျမျမႇပ္ၿပီး ဂူသြင္းထားပါသတ့ဲ၊၊ 

  



ဘေရာ့ဒ္ေဝးအမူအရာ 

ေဟာဒီျပဇာတ္ကုိ အမ်ားသူငါေရးသလား 

ေျခေထာက္ေတြရပ္တန္႔ေသဆုံးသြားတ့ဲေန႔က 

ေနဝင္ခ်ိန္ေနထြက္ခ်ိန္ကုိမွတ္သား 

ေမွ်ာ္စင္ေပၚက ေအာ္သံဟာ ပ့ဲတင္ျမည္တယ္ 

 

ပန္းပြင့္ေတြဆီက အေရာင္နဲ႔ရနံ႔ကုိယူ 

ညႇစ္ဖို႔ညႇစ္ဖုိ႔ လုံးဝမလို ဘဝကုိ 

ႀကိဳက္သလိုစားသုံးလို႔ရသတ့ဲ 

ငုိက္ျမည္းေနေသာခရီးသည္မ်ားမွတ္ပါ 

 

ေျခလက္အဂၤါေတြကို လုိသလို သုံးေပမယ့္ 

လမ္းမကူးခင္က ရပ္ၾကည့္သြားဟာ 

လမ္းဆုံးေရာက္ေတာ့ ေမာပန္းၿပိဳလဲက် 

 

တဟဲဟဲမိတ္ေဆြႀကီးမ်ား 

အခု ဘာအိပ္မက္ေတြမက္ေနပါသလဲ 

ေဟာဒီကစလုိ႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေလ်ာ့သြား 

ေလ်ာ့စရာဘာတစ္ခုမွ မက်န္ေတာ့တ့ဲအထိ 

 

အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားတ့ဲ ျပဇာတ္မွာ 

အေတာင္ပံဝတ္က,ရတ့ဲပြဲေတာ္ 



သိပ္ကုိ႐ုိးစင္းတ့ဲအေၾကာင္းအရာနဲ႔တင္ဆက္ 

ဇာတ္ေဆာင္ေတြကားလိပ္ထဲျပဳတ္က် 

 

ၿပီးပါၿပီဆိုတ့ဲ စာတန္းမေပၚမခ်င္း 

မ်က္ႏွာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚလာ 

ဇာတ္လုိက္မင္းသားက လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာထဲမွာ 

လက္ျပႏႈတ္ဆက္ပုံဟာ တေစၦပူးကပ္ခံရသတ့ဲ 

 

လူတုိင္းအဲဒီအတိုင္း သူ႔အရပ္နဲ႔သူ႔ဇာတ္နဲ႔ 

တံခါးကုိ ဖြင့္ဝင္ပံ ု

ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာပုံ 

ႏွာေခါင္းေပါက္ထဲဝင္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္ပံ ု

 

ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ားအႀကိဳက္ဆုံးဝတ္စုံကုိ ဝတ္လာပါ 

ဝိေရာဓိေတြကုိ ေရွာင္ကြင္းၿပီးက,ပါ 

ေျမပုံထဲက ျပဳတ္က်မသြားခင္ေတာ့ 

ေခါင္းစဥ္ကိုေျပာင္းေပးခဲ့ပါလား 

  



မ်က္လုံးအေၾကာင္း 

 

မ်က္လုံးအေၾကာင္းဆိုတာ 

ျဖစ္ၿပီးသား ျဖတ္စညႇပ္စေတြနဲ႔ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတ့ဲ ျဖတ္သားညႇပ္သားေတြကို 

    ဆက္စပ္ယူထားတ့ဲ 

မ်က္လုံးသေဘာသဘာဝေတြမွ်သာ 

မ်က္လုံးမွာ မျမင္ရတ့ဲအားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းစပ္ဆက္ 

မ်က္လုံးအေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ပ ဲသိႏုိင္မယ္၊၊ ဘယ္အရာမဆို 

အခ်ိန္မေရြး မ်က္လုံးအျဖစ္ ထ ေပါက္ ကြဲ ႏုိင္ 

မီးထေတာက္ႏိုင္တယ္၊၊ မ်က္လုံးတစ္လုံးခ်င္းစီရဲ႕ 

မ်က္လုံးကိစၥပ ဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ 

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္းက ႏွစ္သက္ရာရာမ်က္လုံးေတြကို 

ေရြးခ်ယ္စုစည္းထားတာပါ၊၊ လစဥ္ မ်က္လုံး ၂ဝဝ 

ဝန္းက်င္ဖတ္ခ့ဲရတယ္၊၊ ႏွစ္သက္ရာရာမ်က္လုံးမ်ားနဲ႔ 

“ေခတ္ေပၚမ်က္လုံးအဖြင့္” “ေခတ္ေပၚမ်က္လုံးလမ္းေၾကာင္းဆိုၿပီး” 

မ်က္လုံးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပတ့ဲအခါ 

မ်က္လုံးကိုပ ဲၾကည့္တယ္၊၊ မ်က္လုံးဆရာကုိမၾကည့္ 

တစ္လထဲမွာ သုံးေလးငါးလုံး ဒါေတာင္ 

မ်က္လုံးေတြ မစုံေသးဘူး၊၊ အနက္ေကာက္ယူမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး 

မ်က္လုံးယဥ္ေက်းမႈ ၊၊ မ်က္လုံးဂယက္အနက္ 

မ်က္လုံးအတိုင္းထားလည္းရိွမယ္၊၊ ပန္းေပါင္းစုံ 



ပြင့္ေနတာ၊၊ ဆိုးဆုိးဝါးဝါး၊၊ မ်က္လုံးမွာ မ်က္လုံးနဲ႔ 

မ်က္လုံးအကြာအေဝးဆိုတာရွတယ္၊၊ ပိုေကာင္းမယ္ထင္လို႔ 

မ်က္လုံးနဲ႔ေရးတယ္ ၊၊ ဒါက မ်က္လုံးထဲမွာ ျဖစ္သြားတာ၊၊ 

 

(စာညႊန္း - စုိင္းဝင္းျမင့္ ၏ ေခတ္ေပၚကဗ်ာအဖြင္)့ 

  



အာဖရိက 

 

၁၉၅ဝႏွစ္ေတြဟာ အနက္ေရာင္ၿခံဳၿပီး  

အျဖဴေရာင္ထဲက တိုးထြက္လာခဲ့တယ္ 

ျမင့္ျမတ္စြာေမြးဖြားတယ္ဆိုတာဘာလဲ 

အနက္ေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ ေခ်ာကလက္ေရာင္ 

ဝိဥာဥ္ေတြဟာ ဘာမ်ားမွားယြင္းေနသလဲ 

သိုးသားေရကုိ ခ်ဳပ္ဝတ္ထားတ့ဲ ဝံပုေလြေတြ 

စားက်က္ရဲ႕ ဥပေဒသကုိလည္းသိ 

ေသျခင္းတရားရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကိုလည္း နားလည္ 

တြတ္ဆီလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဟူတူလူမ်ိဳးေတြ 

ေျပာင္လက္မႈမွာ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနတ့ဲဓားေတြ 

အဒဲါမီးရ႕ဲအသံ၊ အဒဲါေလရဲ႕အသံ 

အိမ္အျပန္လမ္းမွာ ဝိဥာဥ္ေတြဟာ ဖုန္မႈန္႔သ႑ာန္ 

ေသသူေတြဟာ ေသသူေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး 

ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူျပန္လာႏိုင္ခဲ့သလဲ 

အာဖရိကန ္အထီးက်န္ႏွလုံးသားေတြလူႀကိဳက္မ်ား 

သားသတ္သမားရ႕ဲေဝစု၊၊ သူတုိ႔ရဲ႕ က်ဆုံးျခင္းမွာ 

ေလွာင္ေျပာင္ဖို႔အတြက္ မီးပံုေပၚက ခုန္မေက်ာ္သင့္ဘူး 

သင္တို႔ရ႕ဲ အျဖဴေရာင္ေနလုံးႀကီးရ႕ဲ အလင္းအားျဖင့္ 

သူတို႔ရ႕ဲ အညိဳေရာင္အသားေရကုိ ေဆးေၾကာအ့ံ 

သင္တုိ႔ရ႕ဲ ႏြားအုပ္ေတြမရိွေတာ့ၿပ…ီေျပးကယ္ေလာ့ 



ဦးတည္ရာမ့ဲသြားလာေနေသာ ဗုံသံေတြ 

လက္တစ္ဖက္မွာ သာမိမီုတာနဲ႔ 

ေနာက္လက္တစ္ဖက္မွာ ဗလာျဖစ္မႈနဲ႔ 

  



ၿငီးေငြ႕လို႔ရက္လုပ္မိတ့ဲဂီတ 

 

တစ္ေယာက္တည္းစကား 

 

 ေစ်းကြက္အဝင္နဲ႔အထြက္ 

 

စားသုံးသူတုိ႔ ကန္႔ကြက္မဲ     အေရာင္းက်မွာစိုးရိမ္ရ 

 

အႏွစ္သာရမ့ဲ ရစ္သမ္       အေရျပားပါးပါးလီွး 

 

 ကဗ်ာဆရာ့အမိႈက္    မ်က္လုံးေတြတြဲေလာင္းက် 

 

အေရျပားဟာ မိန္းေမာလုိ႔ေနတယ္ 

 

  ပါးစပ္ကမ်က္လုံးကုိ လွမ္းလွမ္းႏိႈက္တယ္ 

 

 စကားလုံးေတြကိုထားခ့ဲ 

 

  တစ္ေယာက္တည္းစကားအေရာင္းတြင္က်ယ္ 

 

ေအာက္စဖို႔ဒ္မွာဟားဗတ္မွာ  လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ 

  



အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခံ ု   ၿငီးေငြ႕မႈဟာ စိတ္ကူးအထည ္

 

 စစ္ကိုစစ္နဲ႔တန္ျပန္        စကားလုံးေတြ စကားလုံးေတြ 

 

အခန္းငယ္ထဲကေန ဘဝကုိေတြးေခၚပုံ            လက္ယက္ေခၚ 

 

အိပ္တန္းျပန္ျခင္းနဲ႔              အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး 

       ဘဝကနီးလုိက္ေဝးလုိက္ေပါ့ 

 

ကၽြမ္းထုိးေမွာက္ခုံလမ္းေလွ်ာက္ေတာ့ ဘာေတြေတြ႕ျမင္ပါသလဲ 

 

သူတုိ႔ေတာင္ေပၚကခုန္ခ်သြား    ေလထဲမွာ ‘က”ကေန ‘အ’အထိလြင့္ေန 

 

    ငါကိုယ္တိုင္ေတာင္ မေသခ်ာေတာ့ 

 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အိပ္ေမာက်             ဟုိးအေရွ႕မွာ လမ္းဆုံလမ္းခြ 

 

  တကယ္ဆို ဘာျပႆနာမွမရိွသင့္ဘူး     မရိွဘူး ၊၊    ၊၊ 

 

  



အကြယ္က ၿငိမ္သက္မႈ 

 

ကာလတရားက 

သူ႔ရ႕ဲ ပုပ္ေဆြးေဆြးလက္သည္းေတြနဲ႔ 

ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပ ရာ ဆီေရာက္ဖုိ႔ 

ေဟာဒီ ဦးေခါင္းခြံေတြကို ကုတ္ျခစ္ခ့ဲ 

 

တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ရြတ္ဆိုေနမိတ့ဲနာမည္ေတြ 

တမင္ဆက္စပ္ယူထားရတ့ဲ ဗ်ာပါဒေတြ 

အဆင္ေျပဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၿပံဳးရယ္ၿပီး 

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တစ္ပိုင္းတစ္စ ညည္းဆိုလုိက္ဖုိ႔ပါပဲ 

 

တစ္ရြက္ၿပီးတစ္ရြက္ ေၾကြက်သြားတ့ဲ 

ၿမိဳ႕ျပစကၠဴခ်ပ္ႀကီးေတြေပၚမွာ ေပါေလာေမ်ာပါေန 

ဒီေျခေထာက္ေတြ ဖန္ဆင္းျခင္းနဲ႔ဆိုင္သေယာင္ေယာင္ 

အဆင္ေျပသလုိ ဝတ္ဆင္မွရတ့ဲဖိနပ္ေတြ 

 

သေကၤတအသစ္နဲ႔ ေမြးလာတ့ဲညမွာ 

ေက်ာခုိင္းသြားသူေတြရ႕ဲ ေက်ာျပင္ေပၚပါသြားတ့ဲ  

ငါ့မ်က္ႏွာကို ျပန္ခြာယူရင္း ၿပီး 

အေလ့အထအတိုင္း လန္႔ႏုိးရျပန္ 

 



ဘာေၾကာင့္အာေခါင္ျခစ္ေအာ္ရမွာလဲ 

ႀကိမ္တုိ႔မ ွေခ်ာေခ်ာေမာေမာေရာက္သြားသတ့ဲ 

ဒီေန႔ ေနာက္ေန႔နဲ႔ ေျမပုံမပါတ့ဲ လမ္းေတြနဲ႔ 

ဘဝထဲက ေကာက္ႏုတ္ထားတ့ဲ အေကာင္းဆုံးစာသားေတြနဲ႔ 

 

တာဝန္အရ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဖေယာင္းရုပ္ေတြပဲ 

အေမွာင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ႏိုင္ဖုိ႔ အလင္းကိုဖန္ဆင္း 

ေမွာင္ၿပီဆိုမ ွကုိယ့္ကုိယ္ကိုေလာင္ပစ္ၿပီး 

(ေနာက္တစ္ႀကိမ)္အလင္းကုိ ဖန္ဆင္း 

 

စကၠဴငွက္ေတြေျမျပင္ေပၚထိုးစိုက္ဆင္းေနၾကတုန္း 

ဒါကုိေကာင္းေသာညပါလို႔ ႏႈတ္ဆက္လုိက္ၾက 

ဒါကို တစ္ကိုက္ၿပီးတစ္ကိုက္ ကုိက္လိုက္ၾက 

ၿပီးေတာ့မွ လည္ေခ်ာင္းထဲခုန္ခ်ပစ္လုိက္ဖုိ႔ပါပဲ ၊၊ 

  



တစ္ေနးတာ အလြဲမ်ာ့ 

 

(၁) အိပ္မက္မ်ား ေသဆုံးမႈကုိ သုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပ 

(၁) ဘာသာစကားကို ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါေခၚယူၾက 

(၁) လူ ၂ဝဝ ေက်ာ္ပါတ့ဲ သတင္းေတြ ပင္လယ္ေအာ္ေအာက္နစ္ျမဳပ္ 

(၁) စာေၾကာင္းတိုင္းကုိ “ဘာေၾကာင့္”နဲ႔ စဖို႔ပါပဲ 

(၅) ဖီဒယ္ကတ္စထ႐ို ရ႕ဲ ပါးစပ္ထဲက ထြက္လာတ့ဲၾကြက္ေတြ 

(၆) စာမ်က္ႏွာေထာင့္တစ္ေနရာမွာ ေၾကာင္ဖားႀကီးက ၿငိမ္ကုပ္ေန 

(၇) အရင္း႐ွင္ဆန္ခ်င္တ့ဲ အေတြးနဲ႔ ႏုိဝင္ဘာေသဆုံး 

(၈) ဒါဟာ အေတြးအႀကံဳရ႐ိွး ၊ အျပန္းအလွန ္ဆက္စပ္ 

(၉) မဂၤလာဆုေတာင္းကုိ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီရာက 

(၁ဝ) ေဟာဒီအိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္၌ထည့္သြင္း 

(၁၁) က်ဳပ္တို႔ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ခ့ဲသူဟာ ဘုရားသခင္တ့ဲ 

(၁၂) ဒါဟာ ဆယ့္ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ မွားယြင္းတ့ဲစာ 

  



ဓနိယႏြားေက်ာင္းသားကဆို၏ 

 

အရွင့္ကုိေဖ်ာ္ေျဖခ်င္လို႔ပါ 

  ေျခတစ္လွမ္းစီလွမ္းခ့ဲတယ္ 

 တယ္သည့္ၾကက္ငွက္၊ အမိန္႔ဆင့္ဆိုခ်က္ 

ဟယ္လို…ငရဲဘုံ၊ ဒုကၡထူေျပာသည့္အရပ္ ပရမ္းပတာ 

   သင့္ေကာင္းမႈကုိ ေကာင္းကင္ဘုံမွာျပန္ေပးမယ္ 

 ဟုိအာရပ္ေတြ ဘယ္သြားေနၾကသလဲ 

   ပုိၿပီးေဝးလံတ့ဲဗလီဆီသြား 

  ပိုၿပီးစိမ္းလန္းတ့ဲစားက်က္ဆီလား 

  “ဂ်ံဳးေအာ့ဖ္အာ့ခ”္က်ဴးေက်ာ္သူအဂၤလိပ္ေတြကို 

 ရဲဝံ့စြာခုခံခ့ဲသူ ျပင္သစ္သူရဲေကာင္းအမ်ိဳးသမီး 

    အတူပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ ဖက္စပ္ျဖစ္ေသာ 

အီဗရာဟင္… အီဗရာဟင္….သူေရမကူးတတ္ဘူး 

သိုးဟာအီကနဲေအာ္ၿပီး လည္ပင္းျပတ္က်သြားတယ္ 

 

 ၁၊၊ အေမွာင့္ပေယာဂ 

 ၂၊၊ ၿဂိဳလ္၊ နကၡတ္ 

 ၃၊၊ စာေပခုိးယူသူ၊ စာေပခုိးယူျခင္း 

 ဒီမွာခ်ာခ်ာလည္ ကမာၻႀကီးခ်ာခ်ာလည္ 

ကုလားအုတ္ေတြက ကႏၱာရကုိ စားပစ္တယ္ 

   ဘယ္လိုတုန္းဟ့ဲ၊ ဂ်ီဟာ့ဒ္ရွိလို႔လား 



 ျမင့္ျမတ္တ့ဲစစ္ပြဲမွာ အစားၿပိဳင္ပြဲလည္းပါ 

ရသင့္ရထိုက္ရွိတ့ဲ ေဝစု ေဟာဒီမွာစ ု

   ေဟာဒီ ထူထပ္တ့ဲေတာႀကီးထဲမွာ 

ေတာင္ထိပ္ႀကီးတစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ ထြက္ေျပးပါအရွင ္

 ကဘူးလ္ကိုမျပန္ပါနဲ႔(ေျပာၿပီးေသဆုံးသြားေစ) 

  ဒီေသြးေတြလွ်ံထြက္ေနတ့ဲပါးစပ္ကုိနားေထာင္ 

 “င”အကၡရာနဲ႔တုံးတ့ဲ ငတုံးရ႕ဲ 

အဲ့ဒီစကားပုံဟာ အိုမင္းလြန္းလုိ႔ 

    ငါေတာင္အဓိပၸာယ္မသိေတာ့ဘူး 

  



ပုံျပင္တစ္ပုဒ္မ ွေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား 

 

ဘာမွန္းညာမွန္းမသိဘဲ 

ဟုိပုံျပင္ထဲက လူကုိယူ၊၊ ဟုိသစ္ေတာထဲက 

စကားလုံးေတြကုိသတ္၊၊ ဟုိသေကၤတေတြနဲ႔ 

ဇာတ္သိမ္းခန္းကုိခုတ္လဲွ၊၊ ဖတ္ေကာင္းေအာင္ေရး 

ၿပီးေတာ့ တေပ်ာ္တပါးေအာ္ဆိုလုိက္ၾက 

ဤကဗ်ာတြင ္ယုတိၱစနစ္မပါဝင္ခဲ ့

ဟုိမုတ္ဆိတ္ႀကီးဆီမွာလည္း ယုတိၱေဗဒမရိွ 

ဟိုႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီးဟာလည္း ယုတိၱမတန္ 

ပုံျပင္တစ္ခုလုံးအႏံွ႔အေပါက္ေတြေဖာက္ထားၿပီးေၾကာင္း 

ဘယ္အေပါက္ထဲက ဝင္လာသည္ျဖစ္ေစ အဒီဲမွာ 

ခင္ဗ်ားက်ဳပ္ကိုေတြ႕ရမွာပဲ ၊၊ ေနာက္ဆုံးခန္းမွာ 

က်ဳပ္သတ္ပစ္ရတ့ဲလူဟာ ခင္ဗ်ားပဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊၊ 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

ယုတိၱစနစ္မပါတာကလြဲရင္ အင္မတန္ဖတ္ေကာင္းပါတယ္၊၊ 

အေပါက္ထဲကေန ေနာက္တစ္ေခါက္ဝင္လာခ့ဲမိရင္ 

အက်ယ္ႀကီးေအာ္ဆိုေနၾကတ့ဲ လူအုပ္ႀကီးနဲ႔ 

ဘယ္ေတာ့မွ ကမ္းကပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္တ့ဲသေဘာၤတစ္စင္း 

အဒီဲအေၾကာင္းကလည္းမဆုံးႏုိင္၊၊ “ငါဘာလဲ” 

“ငါဘယ္သြားေနတာလဲ” ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ကယ္တင္ျခင္းကုိ 



ေနာဧကုိယ္တိုင္လည္း နားမလည္၊၊ 

ဟုတ္ေသာ္ရိွ မဟုတ္ေသာ္ရိွ ေပ်ာ္စရာေတာ့အေကာင္းသား၊၊ 

လိင္မႈဘဝကလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားေကာင္းမြန္လာ 

ခင္ဗ်ားရ႕ဲ ထုံထုံထိုင္းထိုင္းမ်က္ႏွာကေတာ့ ၿငီးေငြ႕စရာ၊၊ 

ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ ေဟာဒီပံုျပင္ထဲက ခင္ဗ်ားဟာ 

ဟုတ္လည္းဟုတ္ မဟုတ္လည္းမဟုတ္တ့ဲ 

ေဟာဟိုပံုျပင္ထဲက ခင္ဗ်ားလို ယုတိၱမတန္ႏုိင္ပါ၊၊ 

  



ေနေရာင္မရိွေသာ အရပ္၌သစ္ပင္ေပါက္ေရာက္ပုံ 

 

သစ္ပင္ေတြတစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ 

ပူးကယ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာရယ္စရာပဲ၊၊ 

(ေန႔စဥ္)လက္ေတြကုိ ဆန္႔တန္းထား 

အခ်င္းခ်င္းပူးကပ္ဖို႔ဒါမွမဟုတ္ 

ပူးကပ္ဖို႔မလိုေၾကာင္းေျပာဖုိ႔ပူးကပ ္

အဒီဲေနာက္ တစ္ခုခ်င္း တစ္ခုခ်င္းလဲက်၊၊ 

ကုိယ္ေမးထားတ့ဲ ေမးခြန္းေတြကုိ 

ကုိယ္တိုင္ပဲေျဖဆုိဖို႔ကုိယ္ပ ဲ

က်န္ရစ္၊၊ တျခား ဘယ္သူ႔အေၾကာင္းမွ မေျပာရ 

တံခါးေတြကုိ အလုံပိတ္ထားပါ၊၊ ေျမႀကီးကေတာ့သိတယ္ 

သစ္ပင္ေတြကုိ ေက်ာက္ဆူးေတြနဲ႔ တြယ္ကုပ္ထားရ၊၊ 

ကုန္းေျမဟာ သူ႔ဘာသာသူ အထီးတည္း၊၊ 

မ်က္လုံးေတြဟာ နံရံဆီပူးကပ္လုနီးပါးပဲ၊၊ 

စကားလုံးေတြ၊၊ တခ်ိဳ႕ကေက်ာ္သြားတယ္၊၊ 

မေရာက္တာလည္းရိွတယ္၊၊ တခ်ိဳ႕က 

ခံယူႏုင္ိတာထက္ေလးလံ၊၊ မ်က္လုံးေတြ 

နီရတဲြတ္ေန၊၊ သစ္ပင္ေတြတစ္ပင္စီလဲက်ျပန္၊၊ 

ဒါေတာင္ရယ္ေနလုိက္ၾကတာသြားေတြအေဖြးသား 

သစ္ရြက္ေတြ လႈပ္ခါေၾကြက် ၊၊ ဂုဏ္ယူလုိ႔၊၊ 

သစ္ပင္ကုိမီးနဲ႔လုပ္ထားေၾကာင္းသိၿပီး 



ခုတ္လဲွပစ္တာေနမွာ၊၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္စားခ်င္ရင္ 

ဝက္ကိုသတ္ရတယ္လို႔ အဆိုရိွတယ္မဟုတ္လား၊၊ 

သစ္ပင္ေတြ ငုိေၾကြးခ်ိန္ ၊ အိမ္ျပန္ၾကခ်ိန ္

ဘယ္သူမ ွမသိလုိက္တ့ဲအျမစ္လန္လဲျခင္းေတြ၊၊ 

ပင္စည္ကိုဗလာခြ် တ္ျပရတာမ်ိဳးနဲ႔ 

ကုိယ့္ဘာသာ ကိုယ္ပဆဲက္ခံစားျဖစ္ 

ဘယ္ေတာ့မွ ပူးကပ္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး၊၊ 

  



အပိတ္တီးလုံး မလာခင္ အခ်ိဳဆုံးသံစဥ္ 

 

ပလတ္စတစ္ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတ့ဲဖိနပ္ေတြ၊ ဧည့္ခန္းမွာ 

တို႔ေမြးျမဴထားတ့ဲသတၱဝါဆိုးေၾကာင့္ ကေလးေတြျငင္းဆန္ျခင္းေတာအုပ ္

ထဲေျပးဝင္သြားၾက၊ အျပင္ေလာကနဲ႔ မတူေအာင္နဲ႔ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ 

တမင္ ဖန္တီးထားတ့ဲ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းေတြ၊ အလင္းအားနည္းတ့ဲ ညေတြ၊ 

ပန္းခ်ီေရာင္စံုစာအုပ္ေတြ သူတုိ႔နဲ႔အတူပါသြားသလား၊၊ ကမာၻစစ္နဲ႔ ရက္ 

လုပ္ၿပီးထားခဲ…့မိုးသားေတြ အားလုံးျပာမႈန္ေတြခ်ည္း၊၊ ၿပိဳက်သြားတ့ဲနံရံ 

ေတြနဲ႔ နံရံကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းၾကပုံေတြ(အားလုံးတီးတုိး 

ေျပာၾကေစ)၊ ဝတ္လစ္စလစ္ကၽြန္းေမ်ာေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 

အၾကား၊ တစ္ေယာက္နဲ႔အမ်ားအၾကားေရြ႕ေန (တစ္ကိုယ္တည္း တီးတုိး 

ေျပာေစ)၊ တို႔ေျခေထာက္ေတြက ပါးလွပ္တ့ဲေရခဲျပင္ေအာက္ ကြ် ံဝင္ေန ဆဲ၊၊ 

ဒ႑ာရီေတြကုိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေအာက္ အၿပီးအပုိင္ ကန္ခ်လုိက္ ဖို႔ 

မစြမ္းသာ ၊၊ တို႔ရ႕ဲ လမ္းမႀကီးဟာ အတု၊၊ တုိ႔ရ႕ဲ လမင္းႀကီးဟာ အတု၊၊ 

ေဟာဟိုေနဝင္ခ်ိန္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းသားေပၚ ေမးတင္ၿပီး တို႔ရ႕ဲ ေရသူမေတြ 

အသက္ဝင္ေအာင္ ႐ႈသြင္းေနၾက ၊ ကေလးေတြ ျငင္းဆန္ျခင္းေတာအုပ ္

ထဲမွာ (ေျပာၿပီးထြက္သြားေစ) ၊ ရတိုဲက္ေပၚက က်ီးၿပိဳသံ ၊ အေမွာင္ထုထဲက 

မ်က္လုံးအစုံ ရ႕ဲ ေခ်ာင္းေျမာင္းမႈ ၊ ၿပီး … ကမာၻႀကီးရ႕ဲ အျပင္ကုိၾကည္ ့

လိုက္စမ္းပါ့ ၊ ျပတင္းေပါက္ထဲမွာ ေသဆုံးေနတ့ဲ တို႔ရဲ႕ ကမ္းေျခ …၊၊ 

  



အေပ်ာ္စီး ပင္လယ္ 

 

လူအဖိုနဲ႔အမတို႔ရ႕ဲ လက္ေခ်ာင္းေတြဟာ 

ေဆးေရာင္စုံနံရံတစ္ေလွ်ာက္ ညင္ညင္သာသာကေလး 

ေရြ႕လ်ားသြားတာကုိး ၊၊ ပင္လယ္ဟာ ႏႈတ္ခမ္းနားလာသမွ် 

စားေသာက္ပစ္မယ့္ပါးစပ္၊၊ အပ်က္အစီးပုံေတြၾကားက 

ဘယ္လိုအသားဖတ္ေတြ ထြက္လာဦးမလဲ၊၊ ေျမႇာက္ထားတ့ဲ 

လက္ေတြ၊၊ ညႊန္ျပတ့ဲလက္ေတြ၊၊ ေျမႀကီးကုိေထာက္ထားတ့ဲ 

လက္ေတြ၊၊ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုလုံးေၾကြက် ၊၊အဲဒါ တို႔မျမင္တ့ဲေတာ၊၊ 

သစ္ပင္ကြယ္လို႔ ရိတ္သိမ္းဖုိ႔အသြား 

ေျမျပင္ဟာ မြစာႀကဲေန၊၊ ဘုရားသခင္ကိုသာ ေအာက္ေမ့ေလာ့၊၊ 

သူတို႔အားလုံး ရ႕ဲ မ်က္ႏွာစာ အဲဒီလစ္တမတ္စကၠဴေတြလို 

အေရာင္ေျပာင္းသြားၾက၊၊ ေဟာဒီနံရံကေန 

ေတြးတာေတြ ေတြတာေတြ၊၊ ေရႊေရာင္တဝင္းဝင္းနဲ႔က်ည္ဆံေတြ 

ခ်စ္စရာ ခစ္ခစ္၊၊ တြင္းေအာက္ကို ငံု႔ၾကည့္ရင္းက 

နီဂ႐ုိးေလးေတြငရဲကုိ ရွာေတြ႕သြားပံ ု၊၊ အဒီဲဓာတ္ပုံ 

နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္မွာပါလာေတာ့ လက္ခုပ္သံေတြတေဖ်ာင္းေဖ်ာင္း 

လူအဖိုနဲ႔အမတုိ႔ရ႕ဲ လက္ေခ်ာင္းေတြဟာ နံရံထဲ ကြ် ံဝင္သြားပါေပါ့လား၊၊ 

ေျမျပင္ဟာ သိမ့္ခန ဲအိက်သြားတယ္၊၊ အေဆာက္အဦးေတြ 

ၿပိဳလဲသြားတာ မ်က္ျမင္ပဲေလ၊၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕နာမည္လို 

စာလုံးေပါင္းရခက္ၿပီး ေဘာ္လ္ကန္ေဒသက ဇနပုဒ္ေတြလုိ 

အသံထြက္ရခက္တာမ်ိဳးပဲ၊၊ ဂါဘရီယယ္ဟာ သူ႔ရ႕ဲ အင္မတန္ေရွးက်တ့ဲ  



အေတာင္ေတြခတ္ၿပီး ေရာက္ခ်လာ၊၊ ေမ်ာက္သားစားခ်င္ရင္ 

ေမ်ာက္မ်က္ႏွာမၾကည့္ဖို႔လိုသကိုးကြယ့္၊၊ 

အဲ့ဒါ ဘယ္က်မ္းစာထဲက ဘယ္အပုဒ္၊ စာမ်က္ႏွာကဘယ္ေလာက္ စသျဖင့္ 

ဒါေတြကလည္း မေန႔ကတိမ္ေတြလုိပ ဲမေသခ်ာ၊၊ 

အယဥ္ေက်းဆုံးအၿပံဳးေတြနဲ႔ တည္ခင္းတ့ဲညစာအၿပီးမွာ 

ေျမပုံအတုိင္းလုိက္သြားေတာ့ ပင္လယ္ေသလဲေလ်ာင္းရာ 

ေရာက္ရိွ ၊၊ နံရံေပၚက ေသြးစြန္းႏႈတ္ခမ္းကုိ လွ်ာနဲ႔ သိမ္းလုိက္ၾကစုိ႔ ၊၊ 

  



ကိစၥမရိွဘူး ေသာ့ဖြင့္ၾကည့္မယ္ 

 

ဘာမဆိုျဖစ္ႏုိင္တယ္ကုိ စတင္စုိက္ပ်ိဳးစဆိုေတာ့ 

အခက္အခဲေတြ မနည္းမေနာပဲ၊၊ 

အဒီဲသြားႀကီးေတြက ေတြ႕သမွ်ကုိ စားပစ္ေနတာ 

ၾကည့္ပါလား ခင္ဗ်ားရဲ႕ပါးစပ္မွာ အဒီဲသြားႀကီးေတြ 

စုိက္ဝင္ေနပုံ၊၊ ဘယ္နဲ႔လဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းရ႕ဲမဟုတ္လား၊၊ 

ဒါေပမယ့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအလုပ္ကုိလည္း ေမ့ထားလုိ႔မရ 

ေနာက္ေတာ့ အသားက်လာမယ္၊၊ အားရလာမယ္၊၊  

ဘာမဆိုျဖစ္ႏုိင္တယ္ဟာ အသဲလိုမ်ိဳး 

    သဘာဝရဲ႕ ေအာ္သံ 

      ထူးဆန္းတ့ဲအေမြးအေတာင္ 

ခုခံအားက်သြား ပိန္လီွ႐ႈံ႕တြ 

မျဖစ္ပါဘူး မိတ္ေဆြရယ္ 

 စကားသုံးေလးလုံး 

    လူသုံးေလးေယာက္ 

ေက်ာ္ခြလာခ့ဲပါ၊၊ က်ဳပ္ေတြ႕ဖူးတ့ဲ ပန္းခ်ီကားမွာေတာ့ 

အလင္းေရာင္ရယ္ ၊ ေရတစ္ခြက္ရယ္ ၊ ထြက္ေပါက္ရယ္ 

   ၿပီးေတာ့ ဘာမဆိုျဖစ္ႏုိင္တယ္ရယ္ 

ဘယ္နဲ႔လဲ စုိက္ပ်ိဳးၾကည့္ပါလား၊၊ ဒါဟာ ပိတ္ေနတ့ဲ 

ဒ႑ာရီကုိ ေသာ့ဖြင့္ျခင္းလည္မည္တယ္ ၊၊ 

  



ဟုိေနရာဒီေနရာမွ ကူးယူထားေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 

ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီးျပန္ထိုင ္

ဒါဆိုျမင္ရၿပီ၊၊ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးထားတ့ဲ ကမၻာ 

ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားတကာရ႕ဲ စံနဲ႔သင့္စိတ္ႀကိဳက္ခ်ဳပ္လုပ္ထားတ့ဲ 

အကန္႔အသတ္ 

သင့္ရ႕ဲအိပ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ပကတိတိတ္ဆိတ္ေနပါသလား၊၊ 

သင္ဟာ အဲဒီၿမိဳ႕ေတာ္ထဲကုိ ဝင္သြားဖို႔ေတာ့ လုိပါလိမ့္မယ္၊၊ 

တခ်ိဳ႕အမွန္တရားေတြကရွည္လ်ားၿပီး တခ်ိဳ႕ေန႔ေတြက တိုေတာင္းၾက 

ေန႔စဥ္သင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတ့ဲအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ဘာမွမဆန္းပါဘူးလုိ႔ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမ်ား ေျပာလာရင္ ဆိတ္ဆိတ္သာေနလိုက္ပါ၊၊ 

------------------------------------------------- 

ခ်ေရးလုိက္ 

ေခါင္းထဲကစာေၾကာင္းမွန္သမွ်ကုိ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွာျဖစ္ျဖစ္ ခ်ေရးလုိက္ 

ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကို တစ္လႊာစီတစ္လႊာစီ ခြာခ် 

ဖတ္႐ႈၾကည့္၊ နာရင္အိပ္မက္မဟုတ္ဘူး၊၊ 

ဒီေတာ့ သင့္လက္ထဲ အေၾကာင္းအရာေတြကို 

(တိတ္တဆိတ္ပျဲဖစ္ျဖစ္) အိပ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္ေအာက္မွာ ေျမျမႇပ္လုိက္ပါ 

သင္ဟာလူညံ့ျဖစ္တယ္လို႔ ဘယ္သူမွမေျပာပါေစနဲ႔ ၊၊ တကယ္လုိ႔ 

သင္က ေအာ္ဟစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိပ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ 

အိပ္ေပ်ာ္မွာမဟုတ္၊၊ 

--------------------------------------------  



ေတြးေခၚၾကည့္ပါ 

ဒါက ဟုိလူလည္းေျပာ ဒီလူလည္းေျပာတ့ဲအေၾကာင္းအရာ 

ပထမဆုံးလုပ္ရမွာက ေခါင္းစဥ္ရွာဖို႔ပဲ 

စကားပုံေတြ၊ ဟင္နရီ႐ူးဆုိးရ႕ဲ ပန္းပြင့္ေတြ၊ အေရးအသားသစ္ေတြ 

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီ၊ အိပ္မက္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ အႏုပညာသည္ရ႕ဲ ထြက္ေပါက္ 

အႀကိဳက္ဆုံးဝါသနာ၊ ေဝဝါးေနတ့ဲအဓိပၸာယ္၊ 

ေပါ့ပ္ဂီတ စသည္စသည္ 

ေသခ်ာတာက သင္ေန႔စဥ္ႀကံဳရသမွ်ေတြဟာ ဘာမွမဆန္းတ့ဲအျပင္ 

ဘာမွလည္း ေရေရရာရာ မဟုတ္ၾက ၊၊ ဆိုလိုတာက 

အေျဖတစ္ခ ု၊ ဘာကုိမ ွတူးေဖာ္ၾကည့္မေနနဲ႔ေတာ့ ၊၊ 

------------------------------------------------  

ငွက္ေမြးဖို႔ႀကိဳးစား 

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အိပ္ရာထတတ္ဖုိ႔အတြက္ 

မအိပ္ခင္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုေတာ့လိုမွာပဲ၊၊ 

ဥပမာ ငွက္ေမြးတာမ်ိဳးေပါ့၊၊ သိပ္ခက္ခက္ခဲခေဲတာ့မဟုတ္၊၊ 

သင္လုပ္ရမွာက ကုိယ့္အေတာင္ေတြကို အသုံးဝင္ေအာင္လုပ္ဖို႔  

ပ်ံသန္းဖုိ႔ေတာ့ မေလာနဲ႔၊၊ စမ္းသပ္ခ်က္တိုင္းဟာ 

ဆူးေတြေနရာအႏံွ႔ေပါက္ေရာက္ေနသတ့ဲ၊၊ ၿပီးေတာ့သင္ဟာ 

အိန္ဂ်ယ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းရင္ ဘာမွမဟုတ္တ့ဲငွက္၊၊ 

သင္ဟာ ဘုရားသခင္ဆိုတာ မရိွမွန္းသိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ့ဲေနတ့ဲ 

အိန္ဂ်ယ္လည္းျဖစ္ရ႕ဲ၊၊ 

သင့္ရ႕ဲေမြးေန႔ကုိ က်င္းပမယ့္သူမရိွ ၊၊ အရာရာဟာ 



အေမြးအေတာင္ေတြကၽြတ္လုိ႔ လုိရာခရီးမေရာက္ႏုိင္၊၊ 

အခ်ိန္ကာလသာလွ်င္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည္ ့တစ္ခုတည္းေသာ အရာျဖစ္၏ 

ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကိုယ္ကုိ ဒဏ္ခတ္တ့ဲသေဘာနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ 

ဒီ ဘဝကုိ ေနထိုင္လုိက္ဖုိ႔ပဲ သင္ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါေတာ့ 

--------------------------------------------------------  

ပုံတူေရးပါ 

သင့္မွာ မွန္တစ္ခ်ပ္ရိွခ့ဲမယ္ဆိုရင္ 

အဒီဲမွန္မွာ ျမင္ရသမွ်ကုိ ၾကည့္ၿပီး ပံုတူေရးၾကည့္ပါလား၊၊ 

ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းရ႕ဲ အလြန္ကအလင္းေရာင္အေၾကာင္းနဲ႔ 

သင့္နာမည္ကုိေခၚၿပီး သင့္လက္ကိုဆြဲကုိင ္

သင့္အိပ္မက္ေတြအေၾကာင္းေျပာရင္း သင့္ကိုတစ္စစီျဖဳတ္ 

အဒီဲမနက္ျဖန္ေတြအေၾကာင္းကုိ စံုစမ္းမေနနဲ႔ေတာ့၊၊ 

သင္သိထားရမွာက သင္ဟာ သဲျပင္ေပၚက ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ 

ဒါမွမဟုတ္ကေလးငယ္တစ္ေယာက္က 

သဲျပင္ေပၚကအိပ္မက္ေတြရ႕ဲပုံတူသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊၊ 

  



ကဗ်ာေရးသူ႔အမွာ 

 

စာေၾကာင္းအသစ္ကုိ ဘယ္အကၡရာနဲ႔ စမလဲေတြး၊၊ 

အကႌ်ေတြသာပုိႀကီးလာ၊ ဆံပင္ေတြသာ ပုိရွည္လာ လာ 

ပါးစပ္ကို ပိတ္ရုိက္သြားတ့ဲအကၡရာအမ်ားအျပား 

ေဟာဒီအရိပ္ကုိ ျငင္းဆန္မယ့္ဟန္နဲ႔ပ၊၊ 

ေျမႀကီးဟာေလးလံမႈေအာက္ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္လာ 

ေဟာသည္မွာ၊ ေဟာသည္မွာခင္ဗ်၊ ေဟာသည္မွာ 

အခုေရးသားေနတာ ကဗ်ာဆရာကုိ ေတာ္လွန္ပစ္ဖို႔ပါပဲ၊၊ 

ပရုိမီးသီးယပ္စ္ရ႕ဲ ေက်ာက္တုံးေလးလံလွေၾကာင္း 

ပန္းသီးနဲ႔ ဥယ်ာဥ္အေၾကာင္းကလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ 

အိပ္မက္ေလာင္းဟာ ပုိးတုိးလုံးဘဝက မတက္ 

အဒဲါ ပရိုမီးသီးယပ္စ္ အစြဲလန္းဆုံးအသြင္အျပင္သ႑ာန္ျဖစ္သတ့ဲ၊၊ 

စြဲလန္းရင္ခြာရခက္ခက္ ၊ ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၾကည္ ့

မအူမလည္ပုံစံနဲ႔ ကဗ်ာဓာတ္ဆိုတာကုိ သြင္းလာတယ္၊၊ 

ဒီမယ္ ကုိအဝွာ၊ ကဗ်ာ ဓာတ္က်တယ္၊၊ 

  



သစ္ပင္ဓေလ့ 

 

အဒီဲေန႔က မိတ္ေဆြေတြဟာ ဒီေန႔ငါ့ေဘးမွာ ခါးေထာက္ရပ္လို႔၊၊ သူတုိ႔ 

ဆူဆူညံညံ လႈပ္ခတ္သြားတာကုိ ငါဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္ၾကည့္ေနခဲ့သလဲ၊၊ 

ငါ့လက္ေခ်ာင္းေတြထဲက အသားမွ်င္ေတြ ၊ ငါ့လက္ေခ်ာင္းေတြမွာ ပူးကပ ္

ရာက လွ်ိဳထြက္သြား၊ ငါ့မ်က္လုံးေတြထဲက သူတုိ႔ရ႕ဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 

ျပကြက္ေတြ ငါ့မ်က္ကြယ္မွာ အသာအယာေပ်ာက္ကြယ္သြား ၊၊ ၉ဝ ႏွစ္ 

ေတြထဲက အရက္နံ႔စူးစူးေတြဟာ ငါ့နံ႐ုိးၾကားမွာ စုိက္ဝင္လ်က္ပဲ ၊၊  

စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ လမ္းခြဲ၊၊ အေကာင္းဆုံးစာအုပ္ကို ေရြး 

ဖတ္မယ္၊၊ ႀကိဳက္တ့ဲအေရာင္ကို ေရြးဝတ္မယ္၊၊ သူတို႔ကို ငါ့ကိုယ္ေပၚက  

ျဖတ္ခ်ခ့ဲတယ္၊၊ ငါဟာ ျဖစ္တည္မႈရဲ႕ ပုံစံငယ္တစ္ခု၊၊ ငါ့ဦးေခါင္း၊၊  

ငါ့ေျခေထာက္နဲ႔ ငါ့ပင္စည္၊ တစ္စုံတစ္ရာရဲ႕ ျပဠာန္းခ်က္အခ်ဳပ္အလုပ္နဲ႔ 

ကင္းဖို႔ ငါေရြးခ်ယ္ခ့ဲ၊၊ ငါ့ေျခရာေတြကေတာ့ ေသးငယ္လွပါရဲ႕ ၊၊ ဘာပ ဲ

ျဖစ္ျဖစ္ ၊ သစ္ပင္ေတြေတာင္ အကုိင္းအလက္ခ်င္းသာ ထိခတ္ႏိုင္တယ္၊၊ 

အႏွစ္မဲ့ကစားပြဲေတြနဲ႔ သူတို႔မသိတ့ဲငါ၊၊ ေျမႀကီးကုိ ေရႊ႕ဖို႔၊၊ တဖြားဖြား 

ဖြာထြက္သြားတ့ဲ မီးပြင့္မီးပန္းေတြ၊၊ ၿငီးေငြ႕ၿပ ီ၊၊ သူတို႔ မ်က္လုံးေထာင့္က 

အနီေရာင္၊ ေရာမၿမိဳ႕သားေတြရ႕ဲလက္ခုပ္သံမွာ ပုိပိုနီရလဲာ၊၊ ခတ္ကၽြဲေတြ 

ခ်ိဳရာနဲ႔အျပည့္၊၊ ၉ဝႏွစ္ေတြမွာ ထိုးေရးခ့ဲတ့ဲ ေဆးမင္ေၾကာင္ေတြ 

အလင္းေရာင္နဲ႔ ထိခတ္၊၊ လြင့္ျပယ္စျပဳ ၊၊ သူတုိ႔ကေတာ့ ခါတုိင္းလုိ ခါး 

ေထာက္ရပ္ၾကည့္၊၊ ငါကေတာ့ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ၊၊ ခႏၶာကုိယ္တစ္ေနရာက 

ေနာက္ဆုံးသံမိႈကုိ  ဆြဲႏႈတ္ရင္း .. အဲသလို ၊၊ 

(တစ္ခါက အေပါင္းအသင္းမ်ားသုိ႔) 



ခ်ဳပ္႐ုိးသစ္ခ်ဳပ္႐ိုးေဟာင္းမ်ား 

 

လိုသလုိေျပာ အဝတ္အထည္ေတြ 

မီးနဲ႔ခ်ဳပ္လုပ္ထားတ့ဲ အေႏြးထည္ေတြ 

    ငါ့ေနာက္ကလုိက္ခဲ့ပါလား 

ေနာက္ေက်ာစာတန္းထုိးတီရွပ္ေတြ 

ၿပီးေတာ့ အပ္ခ်ည္တြဲေလာင္းၾကယ္သီးေတြ 

ဘဝကုိ ေနေပ်ာ္ဖို႔အတြက္ လက္တစ္ဖက္ျဖစ္ျဖစ္ 

အိတ္ကပ္တစ္လုံးျဖစ္ျဖစ္ ေကာ္လာတစ္ခုပျဲဖစ္ျဖစ္ 

    လီွးျဖတ္ယူလာခ့ဲပါလား 

ဝတ္တိုင္းမ႐ံႈးရင္ ဖလားရမယ္ 

မြဲခ်င္မြဲပေစခ်ဳပ္ရုိးေတာ့သစ္ရမယ္ 

အသုံးတည့္လို႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ အတည့္ဝတ္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ 

အဒီဲ အကႌ်ႀကီးရ႕ဲ ခံတြင္းထဲကေတာ့ မလြတ္ႏိုင္ 

က်ပ္လြန္းလုိ႔သူမ်ားကုိလည္း မဝတ္ႏိုင္ 

ၿပီးေတာ့တခ်ိဳ႕ကတိုေနလို႔ တခ်ိဳ႕က ပြေယာင္းေနလို႔ 

ဗလာခၽြတ္ထားတ့ဲအခါမွာလည္း သူတုိ႔ပဇဲစ္ေတြတပ္တာ 

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လက္တစ္ဖက္ 

အိတ္ကပ္တစ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ ေကာ္လာတစ္ခုျဖစ္သြား 

သူတို႔ကို ခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ခ်ဳပ္ဖို႔ 

  



ေကာင္းကင္ဘုံ…လာလမ္းအတိုင္း 

 

ေကာင္းကင္အေၾကာင္းစေတြးမိၿပီဆိုတာနဲ႔ 

စိတ္လက္မအီမသာ 

အိပ္ေရးမဝ၊၊ပုံမွန္အေနအထားမဟုတ္ 

အေခါင္းထဲလွဲဝင္အိပ္သြားတ့ဲဆို႐ုိးစကားေတြလို 

ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္၊ အဒီဲညက အခင္းျဖစ္ပြားရာဆီေရာက္ေတာ့ 

ေကာင္းကင္ဘုံကေသႏွင့္ၿပီ၊၊ ဓားတန္းလန္းနဲ႔ 

အႏုပညာလား အတတ္ပညာလားေတာ့မသိ 

က်မ္းစာအုပ္ထဲက ဗီလိန္ကပဲလုပ္ႀကံသြားတာတ့ဲ 

အဒီဲညမွာ႐ုပ္ထုေတြဟာလည္း 

ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ႐ုပ္ထုသက္သက္ျဖစ္သြားၾက 

ေနာက္က်ၿပီးေရာက္လာတ့ဲ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကေတာ့ 

ေကာင္းကင္ဘုံရုပ္ကလာပ္ေပၚမွာ 

ဖေယာင္းတိုင္ခုႏွစ္တိုင္ထြန္း၊၊ ကိတ္မုန္႔ကို 

ဓားနဲ႔လီွးၿပီးစားပစ္လိုက္ၾကပါေရာလား၊၊ 

ၿပီးေတာ့မွ ေမြးေန႔သီခ်င္းကုိ ေအာ္ဆိုလုိက္ၾကတာ 

ဟိန္းခနျဲမည္သြားလုိ႔ ငွက္ေတြထပ်ံသြား ၊၊ 

အဒီဲေကာင္းကင္ဘုံေၾကာင့္ေပါ့ 

တို႔ကမာၻေမွာင္ခ့ဲတာ၊၊ ဟုိေကာင္ေတြကလည္းညံ့ပါ့ 

ဆိုရုိးစကားနဲ႔အစဥ္အလာေတြေတာင္ 

လူအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔လမ္းခြဲသြား၊၊ ေစာဒကတက္စရာမရိွဘဲ 



ဟုိလူေသေတြကုိေျပာမိတယ္ 

အဒီဲျပႆနာမွာ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ကၽြန္ေတာ္ 

သေဘာျခင္းမတူခ့ဲျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း၊၊ 

အဒီဲအခ်ိန္ မနက္ခင္းနဲ႔အတူ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ အလင္းေရာင္နဲ႔အတူ 

ေကာင္းကင္ဟာျပာလာတယ္၊၊ 

 

  



အိမ္နံရံေပၚက ၿဖစုဲတ္ယူထားတ့ဲကဗ်ာ 

 

အိမ္ကလာတ့ဲသံႀကိဳးစာဟာ 

မေန႔ကပံုရိပ္ေတြအတိုင္းပဲ ေရာက္ခ်လာတယ္၊၊ 

မင္းေနေကာင္းရ႕ဲလား၊၊ မင္းရ႕ဲေၾကာင္ကေလးေတာ့ ေသရွာၿပီ၊၊ 

ေန႔စြဲအတိအက်ကေတာ့ မေသခ်ာ၊၊ 

စသျဖင့္…စသျဖင့္ 

စာရြက္ေတြကို ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ လွန္သြား၊၊ 

မနက္ခင္းဟာ ျပာပုံထဲက ကုန္းထလာတယ္၊၊ 

တိမ္ေတြဟာ ဂူသခ်ိႋဳင္းထဲက ထလာခ့ဲသလား 

မေသခ်ာ၊၊ စသျဖင့္…စသျဖင့္ 

စာရြက္ေတြကိုသာ တစ္ရြက္ၿပီးတစ္ရြက္ လွန္သြား၊၊ 

ဘာလဲ၊၊ သိပ္ေပါ့ေနသလား၊၊ အဲ့ဒါ ေလွ်ာ့ထားတာ 

သိပ္ေလးလံေနရင္ ဇာတ္ေကာင္ေတြကုိ ထုတ္ထားလုိက္ 

ပုံျပင္ကို မစခင္မွာ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္လာ၊၊ 

စသျဖင့္…စသျဖင့္ 

စာရြက္ေတြကို ဆက္ခါဆက္ခါ လွန္သြား၊၊ 

တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ လုိအပ္ၿမဲပ၊ဲ၊ မ်က္လုံးနဲ႔ကလည္း မဆန္႔ 

မ်က္လုံးထဲက အမိႈက္၊၊ စာရြက္ေတြအေတာင္ခတ္သံ၊၊ 

အဓိပၸာယ္မပါတိုင္း က်ဳပ္မွာတာဝန္ရိွသတ့ဲလား၊၊ 

ေခါင္းခါးေျခလက္ ျဖတ္ေတာက္ထားပါ၊၊ 

အဆုံးမေတာ့… စသျဖင့္.. စသျဖင့္ 



ဓာတ္ပံုထဲက လူဟာလြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက 

ရယ္ေမာေနခ့ဲတာျဖစ္တယ္၊၊အဲဒီမွာ အားလုံးေအးခဲသြား 

ခင္ဗ်ားေကာ ဓာတ္ပုံေဘာင္ႀကီးထဲမွာ မက်ပ္ဘူးလား၊၊ 

စသျဖင့္..စသျဖင့္ စာရြက္ေတြကို ဆက္လွန္သြား၊၊ 

  



သမိုင္းသင္ရိုးထဲက ဆင္ဖိုန ီ

 

ဒါက ေခတ္ေပၚသမိုင္း၊ ဒါက ေခတ္ၿပိဳင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

ဒါက အရိုးေပၚမွာ႐ုိက္ႏိွပ္ထားတ့ဲ 

ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳအသားတံဆိပ္ 

ဒါက ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္တုၿမိဳ႕ထဲဝင္လာပုံ  

ဒါက ဓားတစ္လက္ အျခားဓားတစ္လက္ထဲ ဝင္ေရာက္သြားဟန ္

ဒါက သူရေဲကာင္းတစ္ေယာက္ ျမင္းတစ္ေကာင္ 

ဒါက အေမွာင္ထုက်ေရာက္လာသံ 

ဒါက မျဖစ္ရေသးတ့ဲစစ္ေတြ မပစ္ရေသးတ့ဲျမႇားေတြ 

ဒါက အမ်ားလက္မခံလိုတ့ဲ ေဝါဟာရေတြကုိ ဘယ္လိုသုံးစြဲမလဲ 

ဒါက အားလုံးရ႕ဲ ရယ္သံ 

ဒါက က်ကြဲသြားတ့ဲ ဒါကပ်က္စီးသြားတ့ဲ ဒါက 

ဒါက ငါ့ကုိလူ႔အႏၶလုိ႔ေခၚၾက ဒါက 

ဒါက သူတုိ႔ရ႕ဲ ေခၽြးေပါက္ေတြထဲက ထြက္လာတယ္ 

ဒါက လီဆယ္ထားတ့ဲဘာသာစကား ဒါက 

ဒါက ေနေပ်ာ္ေအာင္လုိက္နာရမယ့္ အခ်က္(၁ဝ)ခ်က္ 

ဒါက မေသခင္ေျပာရမယ့္စကားေတြ ဒါက 

ဒါက ေလာ့ဂ်စ္ကိုသိမွရမယ့္ကိစၥေလ 

ဒါက အားလုံးအေမွာင္အတိ ဒါက  

  



ငါတို႔ ကယ္ေရေကးခ်ား 

 

အာရုံျပဳေန၊ လမ္းေၾကာင္းေပးေန 

ဒါမွမဟုတ္တိတ္တဆိတ္ေစာင့္စားျခင္း၊၊ 

အဒဲါ ပက္က်ိတစ္ေကာင္ရ႕ဲလမ္းေၾကာင္း 

ခဏေနေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 

လူသားေတြတေစၦေတြမီးခိုးေတြ 

ထီးထီးက်န္ရစ္ေသာ သစ္ပင္ရုိးတံေတြ 

အဒီဲမွာ ခံယူခ်က္ 

အဒီဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 

ေဟ့ဒီမွာ အေျဖမရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား 

ေျဖဆိုခ်ိန္သုံးနာရီတိတိ၊၊ အေျဖမွန္သူကုိ 

ျပတင္းေပါက္၊ ႐ုပ္ဖ်က္ျခင္း၊ မ်က္စိတစ္ဖက္လပ္ 

ေပ်ာ္ရႊင္စရာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ဆုခ်မည္၊၊ 

အရိပ္နဲ႔ပူးကပ္ေလွ်ာက္သြားၾကရသလုိ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈဟာလည္း လက္ထဲမွာ 

ကုိင္တြယ္မရေပမယ့္ တဆတ္ဆတ္တုန္ခါေနမႈ၊၊ 

ငါးအရုိးဆူးတာ သိပ္အခံရခက္တယ္၊၊ 

ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ဆရာ၊၊ ခင္ဗ်ားကပါ 

တိတ္ဆိတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူက စကားေျပာမွာလဲ 

အေဆာက္အဦရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအထပ္ကေန 

ငုံ႔ၾကည့္တ့ဲအခါ ေျမျပင္ေပၚ အျပားလုိက္ကပ္ေန 



အရိပ္မည္းႀကီး၊၊ ေအာ္သံပန္းခ်ီထဲကလူ၊၊ 

အဒဲါပဥၥလက္သရုပ္မွန္နည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဝဖန္ေရးဆရာေတြ ေျပာလုိ႔သိရတယ္၊၊ 

လင္းတ့ဲဘက္ျခမ္း က ငါတို႔ ပံုသ႑ာန္ေတြဟာလည္း 

အနားေတြမြစာႀကဲ ျမင္မေကာင္းရႈမေကာင္း 

ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေနပါသတ့ဲ ၊၊ ၊၊ 
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